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สารบัญ

คุยเปิดเล่ม ๕
เปิดประตู ๗
ห้องสมุดเด็กปฐมวัย

อนาคตสดใสเมื่อเด็กปฐมวัยพร้อมจะอ่านหนังสือ ! ๑๖
การรู้หนังสือแรกเริ่มของเด็ก เริ่มได้ด้วยตัวคุณ  

ยุทธวิธีสร้างสรรค์ห้องสมุดเด็กปฐมวัยยุคใหม่ ๓๐
วิธีการส่งเสริมหนังสือและการอ่านอย่างมือโปร 

Best Practices ห้องสมุดเพื่อเด็กปฐมวัย ๕๔
ท�าอะไร อย่างไร ที่ไหน 

ปฏิบัติการอันแสนสนุกในห้องสมุดธรรมดาๆ  ๖๖
ที่กลายเป็น “ต้นแบบระดับชาติ ”

ไทยคิด ห้องสมุดมีชีวิตส�าหรับเด็กไทย  ๗๖
“ดรุณบรรณาลัย” ห้องสมุดหนังสือภาพส�าหรับเด็กปฐมวัย  ๘๘
Storytime – อ่านนิทานให้หนูฟัง  ๙๒
เราจะสร้างเวลาทองของเด็กปฐมวัยให้เกิดขึ้นได้อย่างไร

มหัศจรรย์ห้องสมุดเด็กปฐมวัย
ยุทธวิธีสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

พิมพ์ครั้งที่ ๑ :  มีนาคม ๒๕๖๒
จ�ำนวนกำรพิมพ์ :  ๒,๐๐๐ เล่ม
เขียนและเรียบเรียง : ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, พิรุณ อนวัชศิริวงศ์
บรรณำธิกำร :  สุดใจ พรหมเกิด
บรรณำธิกำรฝ่ำยศิลป์ :  ปาจรีย์ พุทธเจริญ
ภำพปกและภำพประกอบ : ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์
กองบรรณำธิกำร :  หทัยรัตน์ พันตาวงษ์, นันทพร ณ พัทลุง, นิตยา หอมหวาน, สิราภรณ์ ชาวหน้าไม้, 
 ปนัดดา สังฆทิพย์, ตัรมีซี อาหามะ, นิศารัตน์ อ�านาจอนันต์, สุธาทิพย์ สรวยล�้า
ประสำนกำรผลิต :  สิริวัลย์ เรืองสุรัตน์
จัดพิมพ์และเผยแพร่ :  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
 บริหารงานโดย “มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน”
 ได้รับการสนับสนุนจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 ๔๒๔ หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แยก ๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
 โทรศัพท์ : ๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖ โทรสาร : ๐-๒๘๘๑-๑๘๗๗
Email :  happy2reading@gmail.com
Website :  www.happyreading.in.th
Facebook : https://www.facebook.com/happyreadingnews (วัฒนธรรมการอ่าน Happyreading)
พิมพ์ท่ี :  บริษัท แปลน พร้ินท์ต้ิง จ�ากัด 
 โทรศัพท์ : ๐-๒๒๗๗-๒๒๒๒



ภาพลักษณ์แต่ดั้งเดิมของห้องสมุด คือ ความเงียบ
สันหนังสือเป็นระเบียบเน้ียบตามหมวดหมู่
บรรณารักษ์ดูเคร่งขรึม น่ังไหล่ตรงอยู่ ณ จุดต้อนรับ
ฯลฯ
บัดนี้ มหัศจรรย์ห้องสมุดเด็กปฐมวัยและพื้นท่ีส่งเสริมการอ่านเพื่อเด็ก จะก่อ

ปรากฏการณ์ใหม่
ห้องสมุดเด็กปฐมวัย ... จะกลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมให้เด็กเล็กและพ่อแม่ผู้ปกครองได้

สนุกสนานและเรียนรู้วิธีพัฒนาทักษะการรู้หนังสือเบื้องต้น หรือการรู้หนังสือแรกเริ่ม
ห้องสมุดเด็กปฐมวัย ... จะเต็มไปด้วยสีสัน และเรียกเสียงหัวเราะจากการเรียนรู้ จากประสบการณ์ 

ของปฏิบัติการ ๕ ประการ ที่น�าสู่การรู้หนังสือ (Literacy) ทั้งการร้องเพลง การพูดคุย การอ่าน การเล่น  
และเส้นทางสูก่ารเขียน จนน�าไปสูค่วามเพลดิเพลนิของทกัษะความพร้อมทางการอ่าน เพือ่รงัสรรค์การเรียนรู ้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต

ขอบคณุการตัง้ต้น เรียบเรยีงข้อมลู จากนกัวชิาการสร้างสรรค์ : ถรินนัท์ อนวชัศริวิงศ์ และ พริณุ อนวชัศริวิงศ์
เชิญชวนทุกชุมชน ทุกท้องถิ่นร่วมขบวนและสร้างสรรค์ปฏิบัติการไปด้วยกัน 
เพื่อสร้างโลกมหัศจรรย์แห่งการรู้หนังสือของเด็ก ๆ ที่รักของเราค่ะ
 

สุดใจ พรหมเกิด
 ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

คุยเปิดเล่ม



คุณแม่คนหน่ึงเปิดกระทู้ว่าด้วยการพาลูกไปห้องสมุด :-
“เราเป็นคนรักการอ่าน ชอบเข้าห้องสมุด รู้สึกว่ามันเป็นอีกโลกหนึ่ง เข้าไป

แล้วสุขใจ
เราอยากให้ลูกเป็นคนรักการอ่านด้วย อยากให้เขาได้เห็น ได้สัมผัสบรรยากาศ

ห้องสมุด หนังสือเยอะ ๆ  ช้ันวางหนังสือมากมาย ถึงแม้ไม่รู้เรื่องแต่ภาพท่ีเห็นมันอาจ
จะค่อย ๆ ซึมซาบเข้าไปในใจเขา

เราพาลูกชายขวบกว่า ๆ ไปห้องสมุดในส่วนของหนังสือเด็ก ซึ่งเป็นมุมเล็ก ๆ 
บางวันห้องสมุดจะมีคนอ่านหนังสือให้เด็ก ๆ ฟัง แต่วันน้ันไม่มี และไม่มีเด็กคนอื่น ๆ ด้วย

ลูกชายชอบมาก เล่น รื้อหนังสือ (แต่ไม่ได้ฉีก) ซึ่งเราตามเก็บตลอด 
ลูกหัวเราะเสียงดัง เดินไป ๆ มา ๆ ซึ่งเราก็รู้สึกว่า รบกวนคนอื่น ๆ พยายามให้เขาเงียบ ๆ ตลอด
คนในห้องสมุดบางคนก็มองเฉย ๆ บางคนยิ้มให้
มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคนหน่ึง ตามลูกเราตลอด ลูกหยิบหนังสืออะไร เขาก็เก็บทันที เรารู้สึกว่าเขาคง

ไม่ชอบเด็กมาก
เราอยู่ได้ไม่นาน ซัก ๒๐ นาที ก็พาลูกกลับแล้ว เพราะรู้สึกเกรงใจคนอ่ืน
ถ้าคุณเป็นคนมาใช้บริการห้องสมุด แล้วคุณแม่เอาเด็กเล็กเข้ามา คุณคิดว่ายังไงคะ น่าร�าคาญไหม ?

แล้วถ้าเป็นคุณแม่ คุณจะพาลูกไปห้องสมุดไหม ?
อายุเท่าไหร่ถึงจะไปห้องสมุดได้ ?
อยากพาลูกไปอีกค่ะ แต่ว่าเกรงใจคนอื่น อยากทราบว่า 

ใครมีความเห็นกันอย่างไรบ้าง”

เปิดประตู ห้องสมุดเด็กปฐมวัย



“เราก็พาลูกไปตั้งแต่เขายังเตาะแตะเลยค่ะ...
เขาชอบเอาหนังสือภาพมาอ่านดู พอดีห้องสมุดที่เราไปจะมีโซนของเด็กค่ะ 
เป็นห้องแยกออกมาจากโซนผู้ใหญ่ค่ะ...
ลูกเรามีเสียงดังบ้างค่ะ...เวลาเดินผ่านโซนผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่ก็มาเตือนบ้าง”

“ปกติ มันจะมีมุมเด็ก มีของเล่นให้เด็ก
แล้วเราเป็นแม่ไม่ใช่มัวแต่อ่านหนังสือตัวเอง
ต้องแนะน�า เล่นหุ่นมือ เล่านิทานให้ลูก
เราพาไป คุยไป สอนไป เดี๋ยวก็เรียนรู้การใช้ห้องสมุดเองค่ะ”

“โชคดีที่ห้องสมุดแถวบ้านเรา เขาท�าเป็นห้องเด็กเล็กเลยค่ะ เขียนว่า ๑ – ๗ ปี มีหนังสือเด็ก ของเล่น  
เบาะนอนเล่น เราเห็นผู้ใหญ่เข้าไปหลับกันบ่อย เราก็พาลูกไปตั้งแต่ยังเล็กค่ะ และพบหนังสือมากมาย 
ที่ถูกฉีกขาด อยากบอกว่า ช่วยดูแลลูกเราให้ดี สอนเขาไม่ให้ท�าลายหนังสือ เราเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเจอ
ทั้งเด็กป่วน เด็กเกเร ท�าลายหนังสือ...อยากให้มองมุมของเจ้าหน้าที่บ้าง”

“อ่ำนสร้ำงสุข” ฉบับ มหัศจรรย์ห้องสมุดเด็กปฐมวัย มีค�าตอบที่ประมวลมาจาก “กูรู” ระดับสากล 
ที่ประสมประสานความเชี่ยวชาญด้านหนังสือและการส่งเสริมการอ่าน กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เข้าไว ้
ด้วยกันจนเป็นพันธกิจอันส�าคัญยิ่งของห้องสมุดที่จะสร้างอนาคตของสังคม

จากภาพลักษณ์ที่ห้องสมุดเป็นสถานท่ีเต็มไปด้วยหนังสือ มีโต๊ะเก้าอ้ีส�าหรับอ่านหนังสือ บรรยากาศ
เงียบ คงแก่เรียน ฯลฯ แล้วเด็กเล็ก ๆ ท่ียังต้องการ
การเล่น ส่งเสียง จะเข้าไปในห้องสมุดท�าไม ไปอ่าน
หนงัสอืน่ะหรอื จะอ่านได้ยงัไง คนเราจะอ่านหนงัสอื
ได้ก็ต้องรู้หนังสือไม่ใช่หรือ หรืออย่างไร 

จากกระทู้นี้มีค�าบอกเล่าและแสดงความเห็น จากผู้มีประสบการณ ์
พาลูกน้อยวัยเตาะแตะไปห้องสมุดที่มี “พื้นที่” ส�าหรับหนูน้อยโดยเฉพาะ  
ทั้งที่เป็นพื้นที่ท่ีมีกิจกรรม “ห้องสมุดส�ำหรับเด็กปฐมวัย” ในต่างประเทศและ 
ที่เป็นเพียงโซนส�าหรับเด็กให้พ่อแม่พาลูกเข้าได้ (ซ่ึงก็ดีกว่าไม่มี) ดังเช่น :- 

“ห้องสมุดน่าจัดให้มีมุมอ่านหนังสือส�าหรับเด็กด้วยคงดีไม่น้อยนะคะ
(เราอยู่ญี่ปุ่น ที่ญี่ปุ่นมีมุมหนังสือส�าหรับเด็กด้วย แยกกับมุมผู้ใหญ่เลย 

คนละฝั่งหรือคนละชั้นกัน มีเด็กแทบทุกวัยเลยค่ะที่พ่อแม่พามาห้องสมุด)”

“ดิฉันอยู่ญี่ปุ่น ห้องสมุดที่นี่มีมุมหนังสือส�าหรับเด็กเล็กค่ะ ดิฉันชอบพาลูกไปบ่อยเหมือนกัน เเต่ดิฉัน
ก็ไม่ได้พาลูกไปในส่วนอื่น ๆ ของห้องสมุดนะคะ

อยู่ในส่วนเฉพาะมุมเด็กเล็ก ซึ่งก็ไม่ได้เสียงดังอะไรมาก การจับหนังสือ การเปิดหนังสือ ก็ต้องสอนลูก 
หนังสือส�าหรับเด็กที่นี่จะเเข็ง ๆ หนา ๆ

หนังสือขาดก็เอาไปเเจ้งเจ้าหน้าที่ เขามีเเผนกซ่อมด้วยค่ะ
ก่อนการพาเด็กไปห้องสมุดต้องส�ารวจก่อนว่า ห้องสมุดนั้นอนุญาตให้พาเด็กไปหรือเปล่า หรือมี 

มุมส�าหรับเด็กหรือเปล่า”

“ตอนอยู่อังกฤษเอาลูกไปห้องสมุดตั้งแต่อายุไม่ถึงขวบค่ะ เพราะที่นู่นจะมีมุมหนังสือนิทานของเด็ก 
ให้เด็กนั่งเล่นนั่งอ่านกับผู้ปกครองได้ แล้วก็จะมี Rhyme Time อาทิตย์ละครั้งส�าหรับเด็กเล็ก ๆ เลย  
คือพามาได้ต้ังแต่เกิด ก็จะเป็นการนั่งร้องเพลงกันในห้องสมุด ไม่มีใครว่าเลยค่ะ 
คนแก่ที่มานั่งอ่านกลับชอบซะอีก เจ้าหน้าที่ก็ใจดี 

เราพาลูกไปห้องสมุดทุกอาทิตย์เลยค่ะ ไปยืมหนังสือ และก็ไปร้องเพลง  
ช่วงที่ยืนเลือกหนังสือกับลูกก็มีบ้างที่ลูกโวยวาย ถ้าลูกเสียงดังมากเราก็จะพา 
ออกมา แต่ปกติก็ไปไม่นานอยู่แล้วค่ะ เลยไม่เคยมีปัญหาอะไร ที่อังกฤษเค้า 
ส่งเสริมให้พาเด็กเข้าห้องสมุดเพื่อให้เด็กรักการอ่านค่ะ ตอนนี้ลูกเรา ๑.๖ ขวบ 
ชอบอ่านหนังสือมากกว่าเล่นของเล่นอีก”



ค�าว่า ‘รู้หนังสือ’ ใครว่าเกิดกับเด็กปฐมวัยไม่ได้ ถือเป็นโอกาสทองของ
ชวีติเลยทเีดยีว ทว่าเป็นการรูท้ีเ่รยีกว่า “กำรรู้หนงัสอืแรกเริม่ (early literacy)” 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การอ่านของเด็กปฐมวัย มีความส�าคัญอย่างไร ท�าไม 
ห้องสมุดหรือศูนย์เด็กเล็กจึงควรมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ให้หนุนเสริมเด็กต้ังแต่แรกเกิดจนถึง ๖ ขวบ ให้พร้อมจะเรียนรู้การอ่าน และ
มีวิธีการท�าอย่างไรบ้าง สาระทั้งหลายจะปรากฏในเรื่อง อนำคตสดใสเมื่อ 
เด็กปฐมวัยพร้อมจะอ่ำนหนังสือ ! ซึ่งเน้นย�้าแนวคิดที่ว่า “เด็กทุกคนพร้อมที่
จะอ่ำน - Every Child Ready to Read” ซ่ึงเป็นแกนในการพัฒนาโครงการ
ส่งเสริมห้องสมุดส�าหรับเด็กปฐมวัย ของสมาคมห้องสมุดแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา การรู้หนังสือแรกเริ่มจึงเป็นกระบวนการวางพื้นฐานให้เด็กมี
ทักษะพร้อมที่จะอ่าน (pre-reading skills)

การปลุกให้พ่อแม่ตื่นตัวและตระหนักว่า หนังสือมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนพัฒนาการและ 
การเรียนรู้ของทารกและเด็กเล็ก ดูจะได้รับเสียงขานรับกันในระดับหนึ่งแล้ว หลายคนนึกถึงบทบาทของ 
คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก แต่ยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไร หากจะให้เป็นบทบาทหน้าที่ของ
ห้องสมุด 

บทบาทของห้องสมดุควรเป็นอย่างไร ในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านส�าหรับเดก็ปฐมวัย  
ทั้งแนวคิด แนวทางเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ยุทธวิธีสร้ำงสรรค์ห้องสมุดเด็กปฐมวัยยุคใหม่ จะเป็นคู่คิดและ
คู่มือในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริม (ความรัก) หนังสือและการอ่าน ส�าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

การบริหารห้องสมุดเพื่อเด็กปฐมวัย “มือใหม่” โดยน�าแนวทางมาจาก 
สหราชอาณาจกัร ประเทศต้นแบบโครงการ “หนงัสอืเล่มแรก – bookstart”  
ที่บอกให้เราได้รู้ว่า ห้องสมุดเด็กปฐมวัยยุคใหม่คือ ที่ซึ่งแปรแผนพัฒนา 
การศึกษาของชาติให้เป็นมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู ้และพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยที่ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านสังคม (Social) ร่างกาย  
(Physical) สติปัญญา (Intellectual) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 
อารมณ์ (Emotional) หรือกระชับเป็นอักษรย่อว่า SPICE

ความสนุกสนานคือสิ่งท่ีจะลืมไม่ได้เลย และแน่นอนความสนุกน้ันต้องสร้าง 
สิ่งกระตุ ้นที่ดีเยี่ยมต่อการเรียนรู ้ของทารกและเด็กเล็ก ด้วยกิจกรรมที่วางแผน 
มาอย่างดีและหนังสือที่คัดสรรมาสู ่เด็กและผู ้ใหญ่ท่ีพาเด็กมาร่วมกิจกรรมอัน
สร้างสรรค์ในห้องสมุด 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็เห็นเป็นเรื่องส�าคัญที่เด็กนับแต่แรกเกิดได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษาและการอ่าน อันเป็นสิทธิของ
เด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ สมาพันธ์สมาคม 
ห้องสมุดนานาชาติ (IFLA) จึงได้กระตุ้นให้ห้องสมุดทั้งหลายให้การบริการแก่เด็ก  
โดยพัฒนาคู่มือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับการให้บริการแก่เด็กเล็ก ซึ่งเป็นวัยที ่

แต่เดิมบรรณารักษ์และคนทั่วไปไม่ค่อยนึกถึง โดยสมาพันธ์ห้องสมุดนานาชาติได้ศึกษาและก�าหนดกรอบว่า
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ส�าหรับเด็กทารก (๐ - ๑๒ เดือน) และเด็กเล็กวัยเตาะแตะ (๑ - ๓ ขวบ) และให้การ
สนับสนุนหน่วยงานที่ด�าเนินงานเกี่ยวกับการรู้หนังสือแรกเร่ิมและบริการที่เหมาะสมส�าหรับเด็กเล็ก

แม้ว่าห้องสมุดต่าง ๆ  ตระหนักในความส�าคัญของการจัดบริการเพื่อเด็กปฐมวัย และหลายแห่งเห็นว่า 
เป็นนวัตกรรมหนึ่งของห้องสมุด ในยุคที่งานวิจัยด้านพัฒนาการทางสมองในช่วงปฐมวัยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึงผลที่ได้จากการพูดคุย การร้องเพลง และการอ่านหนังสือให้ทารกและเด็กวัยเตาะแตะฟัง (และดูด้วย) ว่า 
สามารถท�าให้เกิดการเรียนรู้ด้านการพูดและภาษา โดยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนา
ความพร้อมที่จะอ่านของเด็ก ห้องสมุดหลายแห่งเข้าใจในหลักการแล้ว แต่ก็ยัง
มองไม่ออกว่าจะบริการแก่เด็กทารก เด็กวัยเตาะแตะ รวมถึงเด็กก่อนวัยเรียน 
ได้อย่างไร จะท�าแผนหรือโครงการอย่างไรดี

โมเดลหรือต้นแบบของห้องสมุดที่ได้ด�าเนินการและประสบผลส�าเร็จ จะ
เป็นแบบหรือแนวทางให้ห้องสมุดอื่น ๆ ได้น�าไปประยุกต์ ห้องสมุดที่ถือได้ว่าเป็น 
‘best practice’ ในด้านบริการแก่เด็กปฐมวัย เขาวางแนวทางอย่างไร ก�าหนด
กรอบความคิดและสร้างมาตรฐานเพื่อให้สามารถน�าไปประยุกต์ได้อย่างไรบ้าง 
ในเรื่อง Best Practices ห้องสมุดเพื่อเด็กปฐมวัย : ท�ำอะไร อย่ำงไร ที่ไหน จะให้
รายละเอียดเหล่าน้ี



ห้องสมุดแห่งหนึ่งเคยเป็นห้องสมุดธรรมดา ๆ แต่ด้วย “ไฟ” ของ
บรรณารักษ์ท่ีมุ่งม่ัน ท�าให้ห้องสมุดแห่งนั้นเป็นท่ีเวิร์คช็อปของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู  
ท่ีมาพร้อมกันกับเด็กเล็ก ๆ วัยไม่เกิน ๓ ขวบ ภาพที่เห็นคือทั้งผู้ใหญ่และ 
เด็กนั่งกันอยู่บนพื้นห้องและเล่นของเล่นหลายอย่าง ร้องเพลงเด็กร่วมกัน  
ต่อบล็อก ท�ากิจกรรมงานประดิษฐ์ ฯลฯ กิจกรรมเหล่านั้นคลายความวิตกของ
คุณพ่อคุณแม่ที่ “ไม่รู้ว่าจะเล่นกับลูกอย่างไร” ห้องสมุดจึงท�าหน้าที่ “แนะน�า
วิธีการเล่น และเชิญผู้เช่ียวชาญด้านเด็กปฐมวัยมาพูดคุยในหัวข้อต่าง ๆ  
เกีย่วกบัการเล้ียงดเูดก็ด้วย” และแน่นอนอยูใ่นบรรยากาศทีม่หีนังสอื ทัง้ส�าหรบั 
ของเด็กและของคุณพ่อคุณแม่ด้วย

จากการบุกเบิกตั้งแต่ปี ๑๙๗๙ ท�าให้มีพ้ืนที่ส�าหรับครอบครัวในห้องสมุด และส่งเสริมเจ้าหน้าที ่
ห้องสมุดให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการศึกษาปฐมวัย จนมีความสามารถที่จะเป็นผู้น�ากิจกรรมเชิงปฏิบัติ
การที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการห้องสมุดเพื่อครอบครัว มีการจัดตกแต่งพื้นที่ห้องสมุดให้เหมาะกับ
การน�าเด็ก ๆ และพ่อแม่มาอยู่ร่วมกัน และเรียนรู้ไปด้วยกัน

ผลที่ได้ท�าให้มีเสียงขานรับจากองค์กรห้องสมุดเพื่ออนาคต (Libraries for the Future) ซึ่งเป็น
องค์กรระดับชาติของสหรัฐฯ ได้ยกให้เป็นต้นแบบของ “ห้องสมุดเพื่อครอบครัว” (Family Place Library) 
เนื่องจากเป็นห้องสมุดที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน พื้นที่ส�าหรับครอบครัวท่ีมีเด็กเล็กดูอบอุ่นและเป็นมิตร  
ท�าให้เป็นรูปแบบของพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ (public space) แบบใหม่ และยังเป็นการเพ่ิมโอกาสให้เด็ก ๆ  
ได้เกี่ยวข้องกับหนังสือด้วยความเพลิดเพลิน ห้องสมุดแห่งนี้มีช่ือเสียงเรียงไร อยู่ที่ไหน มีกิจกรรมอะไร 
และอย่างไรบ้าง เหตุไฉนจึงกลายเป็นห้องสมุดที่เด็ก ๆ รอคอยและตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นที่ที่เขา
อยากไปมากท่ีสุด ขอเชิญเปิดประตูเข้าไปในห้องสมุดแห่งนั้น จากเร่ือง ปฏิบัติกำร
อันแสนสนุกในห้องสมุดธรรมดำ ๆ ที่กลำยเป็น “ต้นแบบระดับชำติ”

แนวคดิ แนวทาง แนวปฏิบติัทีป่ระสบผลส�าเร็จจากต่างประเทศทีไ่ด้ประมวล
มาเสนอน้ี จะท�าให้ผู้ที่จะบริหาร ด�าเนิน ปฏิบัติการ ‘เปิดประตู’ ห้องสมุดเด็ก
ปฐมวัยอุ่นใจและมั่นใจ ว่าเราจะเปิดพ้ืนที่ที่พิเศษนี้อย่างไรดี และเมื่อหนูน้อย  
(และพ่อแม่ผู้ปกครอง) ได้มาแล้วจะติดใจ อยากจะมาอีก มาอีก และมาอีก

เพื่อให้แนวคิดแนวทางสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เรื่องของห้องสมุดส�าหรับเด็กในเมืองไทย 
ที่ด�าเนินการอย่างชัดเจนก็ได้น�ามาเสนอในที่น้ีสองแหล่งด้วยกัน คือ ไทยคิด ห้องสมุด 
มีชีวิตส�ำหรับเด็กไทย ซ่ึงเป็นโครงการห้องสมุดส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า ๑๒ ปี ของ 
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู ้ ทีเค ปาร์ค ที่สนับสนุนห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู ้ 
ทั่วประเทศเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในรูปแบบของห้องสมุดมีชีวิต  
ให้กระจายสู่ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ในที่น้ีได้คัดสรรรายละเอียดที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยมา 
โดยเฉพาะ (การเลือกหนังสือ การอ่าน และการเล่น ส�าหรับเด็ก ๐ - ๓ ปี และ ๔ - ๖ ปี) 
และห้องสมุดอกีแห่งหนึง่ทีเ่ป็นห้องสมดุส�าหรบัเดก็ปฐมวยัโดยตรง และได้รบัพระราชทาน
ช่ือจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น่ันคือ “ดรุณบรรณำลัย”  
ห้องสมุดหนังสือภำพส�ำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถาบัน
ราชานุกูลและมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก นับเป็นห้องสมุดเด็กปฐมวัยแห่งแรกในบ้านเราที่ให้บริการส่งเสริม
การอ่านแก่เด็กปฐมวัยปกติ และกลุ่มเด็กพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสากลท่ีใคร่ขอให้ห้องสมุดตระหนักถึง 
“กำรครอบคลุมถึงทุกคนทุกกลุ่มและดูแลอย่ำงเท่ียงธรรม” ซึ่งจะต้องค�านึงถึงวิธีการท่ีจะให้เด็กที่ “มีควำม
จ�ำเป็นเป็นพิเศษ” หรือ “เด็กพิเศษ” เข้ามามีส่วนร่วมด้วย อุปกรณ์ที่น�ามาใช้ร่วมกับกิจกรรมร้องเพลง 
และอ่านนิทานให้ฟัง จะต้องท�าให้ง่ายต่อการเข้าใจของเด็กที่ปัญหาการเรียนรู้

กิจกรรมที่เป็นหมุดหมายเพื่อน�าไปสู่หนังสือ คือการอ่านนิทานให้เด็กฟังที่เรียกว่า Storytime  
ต่างไปจากการเล่านิทานหรือ Storytelling อย่างไร จะเช่ือมโยงกับเพลงกล่อมเด็ก เพลงร้องเล่นกับเด็ก  
การเล่นด้วยหุ่นมือ กระดานผ้าสักหลาด ฯลฯ ท�าอย่างไรให้เกิดความหลากหลายเพื่อดึงดูดเด็ก ๆ ให้เข้า 
มาร่วม เมื่อเปิดหนังสือ จะต้องเปิดอย่างไร อ่านอย่างไร วันหน่ึงจะอ่านกี่เรื่อง เลือกหนังสือภาพแบบไหน 

เลือกเรื่องอะไรดี ฯลฯ ศิลปะในการสื่อสารกับเด็ก 
ด้วยท่าทีที่อบอุ่น สบสายตากับเด็ก ๆ คุณพ่อคุณแม่  
และด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส จ�าเป็นมากเพียงไร  
รวมตลอดถึงเทคนิควิธีประดามี จะพบได้ในเรื่อง  
Storytime - อ่ำนนิทำนให้หนูฟัง : เรำจะสร้ำงเวลำทอง
ของเด็กปฐมวัยให้เกิดขึ้นได้อย่ำงไร



ขอแนะน�าการเลือกสรรหนังสือดีที่จะมาเปิดอ่านให้เด็กฟัง เติมพลัง
แห่งการพัฒนาเด็กน้อย ด้วยการพลิกดูได้จากหนังสือ “เปิด ๑๐๘ หนังสือดี  
เปิด ‘หน้ำต่ำงแห่งโอกำส’ ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย” ของแผนงานสร้างเสริม 
วัฒนธรรมการอ่าน ที่คัดกรองคัดสรรหนังสือส�าหรับเด็กปฐมวัยช่วงต้น  
ช่วงกลาง และช่วงปลาย มาได้ถึง ๑๐๘ เล่ม หลากหลาย น่ารักน่าชัง  
น่าหยิบอ่าน พร้อมรายละเอียดที่ท�าให้รู ้จักหนังสือเล่มนั้น ๆ หากหา 
ผหนังสือไม่ได้ก็เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ www.happyreading.in.th

ท่านที่ก�าลังเดินอยู ่บนถนนสายพัฒนาการอ่านส�าหรับเด็กปฐมวัย  
หรือก�าลังจะก้าวเข้าไปมีบทบาทในฐานะผู้น�ากิจกรรมสตอรี่ไทม์ น่าภูมิใจ 
น้อยเสียเม่ือไหร่ เพราะท่านคือผู้ที่ให้ของขวัญล�้าค่าแก่เด็ก ๆ อันเป็นส่ิงท่ีจะ
บ่มเพาะนิสัยรักหนังสือและการอ่านของเด็กไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว

ท่านผู้มุ่งม่ันริเริ่มสร้างสรรค์หรือสร้างสาน ห้องสมุดเพื่อเด็กปฐมวัยในยุคสมัยที่โลกยอมรับร่วมกัน 
แล้วว่า ประตูท่ีเปิดส�าหรับเด็กปฐมวัยและพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู ให้เข้าไปในห้องสมุด (ที่ออกแบบ 
และพัฒนาขึ้นมาเพื่อเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ) คือประตูที่เปิดประสบการณ์ การรู้หนังสือแรกเริ่ม ที่จักเกิด
คุณานุประโยชน์ยิ่งยวดต่อการพัฒนาเด็ก ผู้จะเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพและเป็นพลังที่มีคุณค่าของสังคม
อย่างมิพักต้องสงสัย

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
พิรุณ อนวัชศิริวงศ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน
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การรู้หนังสือแรกเริ่ม (early literacy) หรือการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่อการอ่านของเด็ก มีความส�าคัญอย่างไร ท�าไมห้องสมุดหรือศูนย์เด็กเล็กจึงควรมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กเพื่อหนุนเสริมให้เด็กต้ังแต่แรกเกิดจนถึง ๖ ขวบ พร้อมจะเรียนรู้การอ่านเมื่อเข้าสู่
โรงเรียน และมีวิธีการท�าอย่างไรบ้าง

เนื้อหาสาระต่อไปนี้ คุณผู้อ่านสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ผู้ดูแลเด็ก 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักการศึกษาปฐมวัย ผู้ท�างานเพื่อสังคม พ่อแม่ผู้ปกครอง และนักส่งเสริมการอ่าน 
หรือใครก็ตามท่ีสนใจการพัฒนาให้เด็กพร้อมจะเรียนรู้การอ่านเมื่อเข้าสู่วัยเรียน 

สาระที่ปรากฏในเรื่อง “อนำคตสดใส เมื่อเด็กปฐมวัยพร้อมจะอ่ำนหนังสือ !” น้ี ยึดตามโครงการ 
ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน ที่มีแนวคิดส�าคัญที่ว่า 

“เด็กทุกคนพร้อมที่จะอ่าน - Every Child Ready to Read”

อนาคตสดใสเมื่อเด็กปฐมวัยพร้อมจะอ่านหนังสือ !
การรู้หนังสือแรกเริ่มของเด็ก เริ่มได้ด้วยตัวคุณ 

 การรู้หนังสือแรกเริ่มคืออะไร?

การรู้หนังสือแรกเริ่ม (early literacy) คือสิ่งที่เด็กรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร ภาษา (ทั้งวัจนภาษาและ 
อวัจนภาษา) การอ่านและการเขียน ก่อนที่เด็กปฐมวัยจะสามารถอ่านและเขียนได้อย่างเป็นทางการ อีกนัยหนึ่ง 
สามารถกล่าวได้ว่า การรู้หนังสือในข้ันต้นนี้ ครอบคลุมถึงประสบการณ์ของเด็กทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการพูด
โต้ตอบ การรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวหรือนิทาน การเล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องราว และการเขียน ตลอดจนการรู้จัก
และมีทัศนคติที่ดีต่อหนังสือและสิ่งพิมพ์

การรู้หนังสือแรกเริ่มไม่ใช่การสอนให้อ่าน แต่เป็นการวาง พื้นฐำน ให้มั่นคง เพื่อที่ว่า เมื่อเด็กได้รับ
การสอนให้อ่านพวกเขาก็พร้อมจะอ่าน

 ท�าไมการรู้หนังสือแรกเริ่มจึงมีความส�าคัญ ?

แม้ประเทศทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างสหรฐัอเมรกิา กย็งัพบว่า กว่าหนึง่ในสามของเดก็อเมรกินัเข้าโรงเรียน 
โดยไม่มีทักษะความพร้อมทางการอ่าน ท�าให้เกิดเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ ท�าให้ “หนูไม่อยำกไปโรงเรียน” 

ทักษะความพร้อมด้านการอ่านจึงมีความส�าคัญ ท�าให้เด็กรักที่จะอ่านหนังสือ รักท่ีจะเรียนรู้ แต่หาก
เด็กไม่มีทักษะพื้นฐานที่เรียกว่าการรู้หนังสือแรกเร่ิม ก็จะพบว่าการเรียน
การอ่านน้ันยากเย็นแสนเข็ญ และจะเริ่มรู้สึกท้อแท้ ผู้ใหญ่ก็เช่นกัน ถ้าไม่
ฝึกฝนที่จะอ่านและมาหัดอ่านตอนโต หรือจะมาท�าให้รักการอ่านตอนโต 
จะพาลเบื่อเอาได้ง่าย ๆ และพับหนังสือปิดเลย 

ฉะนี้แล้ว การปูรากฐานตั้งแต่ปฐมวัยจึงมีความส�าคัญมาก เหมือนหนึ่ง 
การสร้างบันไดขั้นแรกเอาไว้ให้ก้าวขึ้นขั้นถัดไปได้อย่างสะดวกและสนุก 
ที่จะได้ก้าวขึ้นขั้นต่อไป ๆ

เป็นหน้าท่ีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด รวม
ถึงผู้ท่ีท�างานกับเด็กจะต้องช่วยกันสร้างเสริมและสนับสนุนเด็ก ๆ ของเรา 
ให้มีความพร้อมที่จะอ่าน ด้วยการรู้หนังสือแรกเริ่ม ซึ่งเป็นทักษะที่จ�าเป็น
เพื่อการรู้จักหนังสือ และน�าไปสู่การอ่าน



18   มหัศจรรย์ห้องสมุดเด็กปฐมวัย
 ยุทธวิธีสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

 มหัศจรรย์ห้องสมุดเด็กปฐมวัย
	 ยุทธวิธีสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

19

 การอ่านคือกระบวนการเรียนรู้

ก่อนที่จะเราจะพูดกันถึงรายละเอียดของการรู้หนังสือแรกเริ่ม  
เราควรต้องเข้าใจถึงส่ิงที่เกิดขึ้นในการอ่านกันก่อน 

การเรียนการอ่าน ประกอบด้วยทักษะที่ส�าคัญ ๒ ด้าน คือ  
การถอดรหัสและการเข้าใจ

 กำรถอดรหัสค�ำ (Decoding) คือความสามารถในการรู้จักค�า 
จากเนื้อหาในหนังสือหรือแบบเรียน เด็กจะรู ้จักหรือจดจ�า 
ค�าบางค�าท่ีเคยเห็นมาก่อน ส่วนค�าอื่น ๆ เด็กก็จะสามารถ 
คาดเดาว่า น่าจะเป็นค�าท่ีออกเสียงเช่นนี้เช่นนั้น
 กำรเข้ำใจควำมหมำย (Comprehension) คือการรู้ความหมายของค�า เด็กอาจสามารถสะกด
เสียงของค�าออกมาได้ แต่ใช่ว่าเขาจะรู้ความหมายของค�านั้น ๆ เด็กจะต้องเข้าใจความหมายของ
ค�าแต่ละค�า พร้อม ๆ ไปกับความหมายของทั้งประโยคด้วย

ทั้งการถอดรหัสค�า ข้อความ และการเข้าใจความหมายส่ิงที่อ่าน เป็นส่ิงที่จ�าเป็นส�าหรับการอ่าน

 สร้างความพร้อมทางการอ่าน – ภาพรวมของการรู้หนังสือแรกเริ่ม

นักวิจัยด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยชี้ให้เห็นว่า ทักษะการรู้หนังสือแรกเริ่มช่วยหนุนน�าและ 
หนุนเสริมความสามารถของเด็กในการถอดรหัสค�าและการเข้าใจความหมาย ถ้าเด็กเข้าสู่โรงเรียน 
โดยมีทักษะเหล่านี้ เขาก็จะเรียนการอ่านได้ง่ายขึ้น นักวิจัยอาจจ�าแนกแยกแยะรายละเอียดของคุณสมบัติ 
ที่เรียกว่า การรู้หนังสือแรกเริ่ม แตกต่างกันออกไป หรือบางคร้ังก็ใช้ค�าที่ต่างกัน แต่เนื้อหาสาระที่อธิบาย 
มีแก่นสารเหมือน ๆ กัน (เช่น บางแห่งใช้ว่า ทักษะก่อนการอ่าน, ทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน, การรู้หนังสือ
ขั้นต้น, ภาษาแรกเริ่ม เป็นต้น)

องค์ประกอบของการรู้หนังสือแรกเร่ิม สามารถจ�าแนกออกเป็น ๖ ด้าน ดังน้ี 
 ภำษำพูด (Oral language) : ทักษะในการฟัง, การพูด และการสื่อสาร
 ควำมตระหนักเกี่ยวกับระบบเสียง (Phonological Awareness) : ความสามารถในการฟังและ
แยกแยะเสียงอักขระ รวมทั้งสามารถออกเสียงที่เป็นหน่วยย่อยของค�า 
 ควำมตระหนักเกี่ยวกับหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Awareness) : รับรู้ว่าหนังสือมีความหมาย  
รู้จักการเปิดหนังสือ วิธีถือหนังสือ ทิศทางของตัวอักษร หนังสือมีชื่อเรื่อง มีผู้เขียน มีผู้วาดภาพ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับตัวอักษร (Letter Knowledge) : รู้ว่าตัวอักษรมีความแตกต่างกัน มีช่ือเรียก 
และใช้แทนเสียงที่ต่างกัน
 ค�ำศัพท์ (Vocabulary) : รู้ความหมายของค�าต่าง ๆ และการใช้ค�าน้ัน
 ควำมรู้พ้ืนฐำนอื่น ๆ (Background Knowledge) : ความรู้หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กม ี
มาก่อนจะเข้าโรงเรียน

เราจะใช้ภาพกราฟิกของต้นไม้มาอรรถาธิบายการรู้หนังสือแรกเริ่ม กระบวนการอ่าน และบทบาท
ของผู้ใหญ่ (พ่อแม่ผู้ปกครอง คุณครู เจ้าหน้าที่ในศูนย์เด็ก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในห้องสมุด) ในการพัฒนา 
การรู้หนังสือแรกเริ่มให้กับเด็กปฐมวัย 
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 รากฐานของการรู้หนังสือแรกเริ่ม

เริ่มจากรากของต้นไม้ ภำษำพูด (Oral language) คือ
รากฐานของภาษาที่เกิดข้ึนตามมาทั้งหมด ภาษาพูดประกอบ
ด้วยทักษะในการพูด การฟัง และการสื่อสาร ส่วนที่เรียกว่า
รากของภาษา นอกเหนือจากภาษาถ้อยค�าหรือวัจนภาษาแล้ว 
ก็ยังรวมไปถึงอวัจนภาษา หรือภาษาท่ีไม่ใช่ถ้อยค�าด้วย ซึ่งมีทั้ง 
ภำษำกำย (body language), กำรแสดงออกทำงสีหน้ำ (facial 
expression) และท่ำทำง (gestures) ทั้งหมดนี้คือวิธีที่เรา 
ใช้สื่อสารซึ่งกันและกัน แม้แต่เด็กทารกก็เรียนรู้ที่จะส่ือสาร
ด้วยเทคนิคเหล่านี้

เด็กเล็กเรียนรู้ที่จะอ่านการแสดงออกทางสีหน้าของเราได้ ในช่วงอายุ ๔ เดือน พวกเขาก็รู้จัก 
ความแตกต่างระหว่างใบหน้าที่ยิ้มและใบหน้าที่ถมึงทึงแล้ว เด็กเล็กจ้องดูการใช้ท่าทาง ภาษากาย  
การแสดงออกทางสีหน้า ของเรา เมื่อเราชี้ไปที่ส่ิงของ หรือใช้มือและการเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ อธิบายส่ิงที่เรา 
ก�าลังพูด เมื่อเขาเริ่มโตขึ้น เขาก็จะเรียนรู้ด้วยการถามและตอบค�าถาม ด้วยการเล่าเรื่อง และบอกเรา 
ถึงสิ่งที่เขารู้

เพราะภาษาพูดแทรกตัวอยู่ในองค์ประกอบของการรู้หนังสือแรกเริ่ม และไม่อาจแยกออกจากแต่ละ 
องค์ประกอบได้ ภาษาพูดจึงเป็นฐานหลักขององค์ประกอบอื่น ๆ  ในการรู้หนังสือแรกเริ่มซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป

มุมซ้ายบนในภาพกราฟฟิก คือ “ดวงอำทิตย์” คือตัวแทนของผู้ใหญ่ท่ีจะโน้มน�าให้พัฒนาการ
ด้านการรู้หนังสือแรกเริ่มของเด็กปฐมวัยให้ดีขึ้นได้ เมื่อคุณร้องเพลง, พูด, อ่าน, เขียนและเล่นกับเด็ก  
นั่นคือคุณก�าลังสร้างโอกาสในการสร้างเสริมให้เด็กมี “ทักษะก่อนกำรอ่ำน” (pre-reading skills) ไปทีละเล็ก 
ทีละน้อย และค่อย ๆ เพิ่มพูนขึ้น

แล้วจะร้องเพลง, พูด, อ่าน, เขียน และเล่นกับเด็กอย่างไร จึงจะท�าให้มีทักษะการรู้หนังสือแรกเร่ิม 
หรือมีทักษะพื้นฐานทางการอ่าน ผลที่ได้ (รูปผลไม้สีแดงในภาพกราฟฟิก) จะน�าไปสู่การเรียนรู้ของเด็ก 
ที่พบว่า การเรียนการอ่านนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย ซึ่งน่ันก็คือองค์ประกอบของการรู้หนังสือแรกเริ่ม  
อันเป็นทักษะความพร้อมทางการอ่านท่ีมาจากการสนับสนุนของผู้ใหญ่น่ันเอง
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เมื่อคุณพูดกับเด็กเกี่ยวกับเครื่องหมายและโลโก้ คุณก�าลังพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ 
ให้กับเขา เมื่อคุณบอกเขาเกี่ยวกับรูปทรงและให้สังเกตสิ่งที่เหมือนและต่างกัน หรือคุณชี้ไปที่ตัวอักษร  
น่ันเท่ากับพัฒนาในด้านความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรให้กับเด็ก

รวมความแล้ว เราก�าลังสนับสนุนให้เขาพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการอ่านขึ้นแล้ว

อ่าน
การอ่านหนังสือกับเด็กหรืออ่านให้เด็กฟังเป็นกิจกรรมท่ีส�าคัญที่สุดที่จะช่วยให้เด็กมีความพร้อม 

ในการอ่าน แม้เป็นเด็กแรกเกิดหรือเป็นทารกแบเบาะก็ตาม ! อ่านให้เขาฟัง เปิดหน้าหนังสือให้เขาดู  
เสียงอ่านนั้นสามารถโยงใยเข้าไปในสมองของเด็กน้อย พึงตระหนักว่าต้องให้มีปฏิสัมพันธ์กับหนังสือ 
ในด้านบวก เมื่อเด็กมีประสบการณ์ด้านบวกกับหนังสือและการอ่าน แน่นอน เขาก็มีแนวโน้มท่ีจะชื่นชอบ
การเรียนรู้ที่จะอ่านเมื่อเข้าสู่วัยเรียน แม้บางครั้งการอ่านจะยาก แต่ก็สนุกท่ีจะฝ่าข้ามความยากน้ัน

หนังสือมีถ้อยค�าท่ีหลากหลายมากกว่าค�าพูดในการสนทนา ดังน้ันเด็กก็จะเรียนรู้ค�าต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
เมื่อเราอ่านหนังสือให้เขาฟัง และแม้ว่าหนังสือบอร์ดบุ๊คส�าหรับทารกจะมีค�าไม่มาก เราก็สามารถเพ่ิมค�า 
ลงไปในแต่ละหน้าขณะที่อ่านด้วยก็ได้ ซึ่งก็จะช่วยพัฒนาด้านค�าศัพท์ของเด็กให้ทวีขึ้น

การอ่านหนังสือช่วยพัฒนาความรู้พื้นฐานของเด็ก เมื่อเราอ่านนิทานให้เด็กฟัง เด็ก ๆ ก็ได้เรียนรู้ 
โครงสร้างของเรื่อง ศิลปะการเล่าเรื่อง ต่อมาเม่ือเขาต้องเขียนเรียงความในโรงเรียนเขาก็จะรู้ว่าควรท�า
อย่างไร เมื่อเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับความรู้หรือข้อเท็จจริง (factual books) ให้เด็กเล็กฟัง น่ันหมายถึง 

เราก�าลังตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็นของเขา หนุนน�าให้เด็กเล็ก ๆ  
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกที่ค่อย ๆ ขยายขึ้นเป็นเงาตามตัว 

เม่ือผู้ใหญ่ช้ีไปที่ค�า ซ่ึงเป็นช่ือเรื่องหรือหรืออ่านวลีน้ันซ�้า ๆ  เราก�าลัง 
ส่งเสริมให้เด็กได้ซึมซับรับรู้เกี่ยวกับหนังสือ เมื่อเราชี้ไปที่ตัวอักษรที ่
ปรากฏในหน้าหนังสือ จะเป็น ก.ไก่ ข.ไข่ หรือ A B C เด็กก็ได้รู้จักและ 
จดจ�าเกี่ยวกับตัวอักษร และการสะกดกลายเป็นค�าที่มีความหมายตามมา

เมื่ออ่านหนังสือกับเด็ก หรืออ่านนิทานให้เด็กฟัง นั่นคือการสร้างเสริม 
ทักษะพื้นฐานด้านการอ่านของเด็กให้แข็งแรงส�าหรับเป็นบันไดขึ้นไปสู ่
การเป็นผู้รักการอ่าน

 ปฏิบัติการ 5 ประการ สู่การรู้หนังสือแรกเริ่ม

ร้องเพลง
การร้องเพลงในจังหวะช้า ๆ  จะช่วยให้เด็กได้ยินได้ฟังระดับเสียง

ในแต่ละค�า และยังช่วยให้สังเกตถึงความแตกต่างของแต่ละพยางค์ 
ที่ค่อย ๆ  เบาลงหรือดังขึ้นด้วย (เพราะเพลงต้องขึ้นกับจังหวะของตัวโน้ต)  
เป็นการสนับสนุนในด้านความตระหนักหรือการรับรู้เกี่ยวกับระบบ
เสียงในภาษา ซึ่งจะช่วยให้เด็กเปล่งเสียงออกมาเป็นค�าในภายหลังด้วย  
เพลงบางเพลงก็มีค�าที่น่าสนใจซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินในการสนทนากับเด็ก 
นั่นก็เท่ากับเป็นการเพิ่มพูนค�าศัพท์เข้าไปให้เด็กด้วย

มีงานวิจัยช้ีให้เห็นว่าเด็กที่สามารถรับรู้และเข้าใจการสัมผัสเสียงของค�า ไม่ว่าจะเป็นสัมผัสสระ  
หรือสัมผัสพยัญชนะ จะมีความพร้อมในการเรียนการอ่าน ท�าให้ความสามารถในการอ่านก้าวหน้า การสะกดค�า 
ส�าหรับเด็กก็จะง่ายขึ้นด้วย เมื่อเราร้องเพลงกับเด็ก นั่นคือเราก�าลังพัฒนาทักษะก่อนการอ่านให้กับเด็ก  
ด้วยวิธีการที่ท�าให้หนูน้อยรื่นรมย์ในหัวใจ

พูดคุย
เด็กเริ่มเรียนรู้ภาษาโดยการได้ยินได้ฟังผู้อื่นพูด นี่คือภาษาพูด ! เมื่อคุณแม่พูดกับลูกน้อย ทารก

ได้ยินเสียงจากภาษาที่คุณแม่พูด และเรียนรู้ว่าแต่ละค�าหมายถึงอะไร เมื่อคุณช้ีไปที่สิ่งนั้น ๆ ทารกจะเร่ิม 
เปล่งเสียงอืออา ๆ การพูดอืออาของเขาก็คือการพยายามใช้เสียงท่ีเคยได้ยิน เมื่อเด็กเร่ิมโตข้ึนเขาจะเร่ิม 
พูดทวนค�าตามผู้ใหญ่ หรือโต้ตอบในส่ิงที่คุณพ่อคุณแม่พูดด้วย เป็นค�า วลี และจากนั้นก็เป็นทั้งประโยค 

การฟังในขณะที่เด็กพูดมีความส�าคัญมากเท่า ๆ กับการพูดกับเขา เด็กเล็กต้องใช้เวลามากกว่าผู้ใหญ่
ในการคิดหาค�าและวิธีที่จะพูด (เมื่อเล่านิทาน/อ่านหนังสือให้เด็กฟัง) ขอให้เด็กพูด เล่านิทานและเล่าเร่ือง
เดิมซ�้า ๆ อีก และบอกให้เราได้รู้ในสิ่งที่เขารู้ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เขาอ่าน เมื่อคุณเพิ่ม
ค�าและข้อมูลใหม่ ๆ ในการพูดคุยสนทนากับเด็ก คุณก�าลังช่วยพัฒนาค�าศัพท์และความรู้พ้ืนฐานของเขา  
รวมทั้งทักษะในการเล่าเรื่อง (narrative skill) อีกด้วย
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เล่น
การเล่นนอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้ว ก็ยังช่วยให้เด็กได้คิดในเชิงสัญลักษณ์ด้วย โดยใช้ส่ิงหนึ่ง 

มาเป็นตัวแทนของอีกสิ่งหนึ่ง เช่น กล่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ อาจจะน�ามาใช้แทนเป็นโทรศัพท์ แท่งไม้เป็น
ไมโครโฟนส�าหรับร้องเพลง เป็นต้น การคิดในเชิงสัญลักษณ์เช่นนี้ก็คือรูปแบบเดียวกันกับรูปแบบการคิด 
ที่เราใช้ส�าหรับการอ่าน ภาพและตัวอักษรคือสิ่งที่เราใช้แทนส่ิงท่ีเป็นของจริง

การเล่นเชิงละคร (dramatic play) หรือการเล่นสมมุติที่ให ้
เด็กแสดงเรื่องราวตามนิทาน จะช่วยให้เด็ก ๆ  สร้างความรู้พื้นฐาน  
รู้ว่าเรื่องเล่ามีการด�าเนินเร่ืองอย่างไร มีเหตุและผลอย่างไร

การเล่นเป็นกิจกรรมที่น�าไปสู่การเรียนรู้ของเด็ก เมื่อเรา
เล่นกับเด็ก พูดคุยและเสริมด้วยสิ่งที่เก่ียวข้องกับส่ิงพิมพ์ (เช่น 
แผนที่ขุมทรัพย์, ป้าย, ฉลาก, โลโก้) เท่ากับว่าเราก�าลังส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานด้านการอ่านให้เด็กนั่นเอง

เขียน
การอ่านและการเขียนจะเชื่อมโยงไปด้วยกัน เป็นวิธีการที่มีถ้อยค�าเป็นส่ือกลาง การเขียนจะค่อย ๆ 

ก้าวหน้าไปทีละข้ันจากการท�าเคร่ืองหมายเล็ก ๆ ไปสู่รูปแบบที่คล้ายตัวอักษร จากการเขียนตัวอักษรไปสู่
การผสมตัวอักษรหรือสะกดเป็นค�า

การเขียนช่วยให้เด็กเข้าใจว่าตัวหนังสือมีความหมาย เม่ือเด็กขีด ๆ  เข่ีย ๆ  จากน้ันเขาก็จะพูดความหมาย 
ของมัน เขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเขียนหรือวาดหมายถึงบางสิ่งบางอย่าง การเริ่มต้นขีดเขียนของเด็กเล็ก 
นับเป็นการเรียนรู้วิธีการใช้มือและนิ้ว เพื่อให้จับแท่งสีหรือดินสอ
ได้ในเวลาต่อมา

เด็กเล็กยังไม่สามารถบังคับมือและนิ้วได้ กระทั่งกล้ามเนื้อมือ 
กับตาประสานสัมพันธ์กันดีและเมื่อสามารถควบคุมการท�างาน 
ของกล้ามเนื้อได้ เด็กจึงเร่ิมขีดเขียนลากเส้น ในระยะแรกจึงมักให้
เด็กท�ากิจกรรมที่เป็นการบริหารกล้ามเน้ือมือ เช่น ปั้นดินน�้ามัน 
ขยับหุ่นมือ ฯลฯ ก่อนจะเขียนเป็นตัวหนังสือ

 เมื่อดอกผลผลิบาน : ทักษะความพร้อมทางการอ่าน

เมื่อดวงอาทิตย์ฉายแสง ต้นไม้ก็ออกผล ซ่ึงก็คือการรู้หนังสือ 
แรกเริ่มหรือทักษะความพร้อมทางการอ่านของเด็กปฐมวัย ซึ่งมี 
องค์ประกอบ ๖ ประการ ได้แก่ ภำษำพูด (Oral language) เป็น 
องค์ประกอบแรกและเป็นรากของต้นไม้ท่ีเก่ียวข้องกับทุกองค์ประกอบ
ที่เหลือซึ่งได้กล่าวไปในตอนต้นแล้ว

ควำมตระหนักเกี่ยวกับหนังสือ (Print Awareness) คือ 
ความเข้าใจว่าหนังสือและตัวหนังสือมีความหมาย ตัวหนังสือหรือค�า 
ที่พิมพ์คือตัวแทนของถ้อยค�าที่เราพูด เด็กอาจจะเริ่มต้นโดยการตระหนัก
จากป้ายประกาศหรือตราสัญลักษณ์ท่ีเขาเห็น เช่น ตราของร้านค้า  
สถานีโทรทัศน์ รถยนต์ ส่วนเกี่ยวกับหนังสือ เด็กจะได้เรียนรู้วิธีถือ 
หนังสือ รู้ว่าด้านไหนด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบนด้านล่าง และรู้จักทิศทางที่เราอ่านหนังสือ จากซ้ายไปขวา 
ในภาษาไทย จากขวาไปซ้ายในภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี เป็นต้น เด็กก่อนวัยเรียนสามารถเรียนรู้ที่จะ
ระบุชื่อหนังสือ ผู้แต่งเรื่องและผู้วาดภาพ และรู้ว่าผู้แต่งผู้วาดท�าอะไร

ควำมตระหนักเกี่ยวกับระบบเสียง (Phonological Awareness) คือความสามารถในการฟังและ 
ออกเสียงที่เป็นหน่วยย่อยของค�า ประกอบด้วยการฟังเสียงที่แวดล้อมตัวเรา เช่น เสียงกระดิ่ง แตรรถ  
เสียงแมว เสียงไก่ ฯลฯ การฟัง-รับรู้-และฝึกออกเสียงคล้องจอง การฟังเสียงพยางค์ในค�าพูด การสนับสนุน
ให้เด็กได้ฟังเสียงของค�าและเสียงต่าง ๆ จะช่วยให้เขาเปล่งเสียงออกมาได้ถูกต้อง เมื่อต้องเรียนการอ่าน
การเขียนในวัยต่อมา 

ควำมรู้เกี่ยวกับตัวอักษร (Letter Knowledge) คือรู้ว่าตัวอักษรมีความแตกต่างกัน ตัวอักษรมี 
ชื่อเรียกและใช้แทนเสียง ตัวน้ีคือ ก.ไก่ ตัวน้ีคือ ข.ไข่... และอื่น ๆ แนวคิดเบื้องต้นที่น�าไปสู่ความรู้ 
เก่ียวกับตัวอักษรมี ๒ แนวคิด คือ แนวคิดที่ว่าเด็กเรียนรู้ก่อนท่ีจะสามารถบอกได้ว่าตัวอักษรนี้คืออะไร  
อีกแนวคิดหนึ่งคือความสามารถในการรับรู้และระบุรูปร่าง นักวิจัยพบว่าเด็กระบุตัวอักษรด้วยรูปร่างของมัน  
นอกจากนี้เด็กก็ยังจ�าเป็นต้องสามารถที่จะสังเกตความเหมือนและความแตกต่างด้วย ตัวอย่างเช่น อักษร
ตัว ก และตัว ภ มีส่วนที่เหมือนและก็มีส่วนที่ต่างด้วยวงกลมที่อยู่ข้างหน้า อ และ ฮ ต่างกันท่ีส่วนบน 
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ควำมรู้พื้นฐำน (Background Knowledge) คือสิ่งที่เด็กรู้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียน มันคือผลรวม 
ทั้งหมดของประสบการณ์ของพวกเขา ประสบการณ์จากสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับโลกและทักษะชีวิต ซึ่งเรา 
สามารถใช้ แรงกระตุ้นจำกสื่อหนังสือ (Print Motivation) มาเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างเสริมความรู ้
เพื่อเป็นฐานให้กับเด็กปฐมวัย

ขอบเขตของความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานส�าหรับเด็กปฐมวัยจ�าแนกได้เป็น 4 ประการด้วยกัน คือ
ควำมรู้ว่ำด้วยทักษะทำงสังคม เช่น การรู้จักใช้ค�าว่าสวัสดี ขอบคุณ เมื่อไหร่ และเมื่อไปชนคนอื่น
ควรพูดว่า “ขอโทษ” รู้จักการพูดมีหางเสียง ครับ ค่ะ ในภาษาไทย เหล่าน้ีเป็นต้น 
กำรคิดแบบรวบยอดหรือทักษะกำรคิด เช่น กระบวนการสืบค้น การคิดในเชิงเหตุและผล  
การคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสี รูปทรงต่าง ๆ ฯลฯ
ควำมรู้เชิงเนื้อหำ หรือส่ิงท่ีเด็กพึงรู้ต่างๆ จากหนังสือท่ีอิงจากข้อเท็จจริง เช่น เกี่ยวกับสัตว์  
พืช อาหาร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ รู้จักเรื่องในหัวข้อหรือประเด็นต่าง ๆ 

ควำมรู้เกี่ยวกับหนังสือ/เรื่องรำว เช่น รู้ว่าหนังสือ 
 ให้ความสนุก รู้โครงสร้างของนิทานหรือเรื่องราวว่า 
 ด�าเนินไปอย่างไร (มีตอนต้น,ตอนกลาง และตอนจบ)  
 มีความสามารถในการเล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราว และ 
 เล่าซ�้า ๆ รู้ถึงจุดมุ่งหมายท่ีต่างกันของหนังสือแต่ละ 
 ประเภท เช่น นิทาน สาระความรู้ ร้อยกรอง

ของตัวอักษร เป็นต้น ความแตกต่างท�าให้เป็นตัวอักษรที่ต่างกัน 
ความแตกต่างอื่น ๆ  ไม่มีผล เช่น สีของตัวอักษรไม่ได้ท�าให้ช่ือเรียก
และเสียงของตัวอักษรแตกต่างไป และสืบเนื่องกับตัวอักษรคือเรื่อง
ช่ือของเด็ก ชื่อของเด็กแต่ละคนมีความส�าคัญต่อเขา ใช้ตัวอักษร 
ที่อยู่ในชื่อของเด็กมาเป็นตัวน�าให้เขาสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษร 
ทั้งหัดอ่านและหัดเขียน รวมทั้งตัวอักษรที่อยู่ในค�าที่เด็กสนใจ  
เช่นค�าว่า ไดโนเสาร์ หรือค�าอื่น ๆ  ในแต่ละบริบท ก็จะเป็นวิธีที่เหมาะ 
ที่จะท�าให้เด็กเล็กได้รู้จักกับตัวอักษรต่าง ๆ 

ค�ำศัพท์ (Vocabulary) คือการรู ้ความหมายของค�า  
เด็กบางคนเข้าโรงเรียนโดยรู้จักค�า ๕,๐๐๐ ค�า เด็กบางคนก็รู้ถึง  
๒๐,๐๐๐ ค�า เด็กท่ีเข้าโรงเรียนโดยรู้ค�าต่าง ๆ มากกว่าจะรับรู้ค�า 
อย่างถูกต้องและออกเสียงค�าต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าเด็กที่มีพ้ืนฐานการรู้ค�าน้อยกว่า และกลุ่มเด็กที่มี “คลังค�ำ”  
มากกว่านี่แหละที่จะเข้าใจค�าได้มากกว่า ซึ่งจะช่วยให้เด็กเข้าใจส่ิงท่ีก�าลังอ่าน เด็กเรียนรู้ค�ำได้ดีที่สุดจำก 
กำรพูด กำรเล่น และกำรอ่ำน ไม่ใช่กำรฝึกเป็นค�ำ ๆ

แม้ว่าเด็กทารกและวัยเตาะแตะจะไม่เข้าใจค�าทุกค�าที่คุณพูด อย่าได้กังวล ใช้ค�าเหล่านั้นต่อไป  
เด็กจะค่อย ๆ เข้าใจจากภาพรวมที่ค�านั้นอยู่ การเปิดรับค�าต่าง ๆ ของเด็กเป็นข้ันแรกที่น�าไปสู่การเรียนรู้
ความหมายของมัน 

ค�าต่าง ๆ อย่างเช่นค�าเรียกสิ่งของ ค�าที่เป็นแนวคิดรวบยอด (สี, รูปทรง, ขนาด ฯลฯ) ค�าแสดง 
ความรู้สึกและความคิด ฯลฯ เด็กก่อนวัยเรียนต้องการค�าอธิบายของผู้ใหญ่ว่าค�านั้นหมายถึงอะไร และ 
เมื่อค�าสองค�ามาเชื่อมกันอาจจะหมายถึงสิ่งท่ีคล้ายกันหรือไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงก็เป็นได้ เช่น ค�าว่า  
หัว กับ หน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายคนเรา เมื่อมาเชื่อมกันเป็นค�าว่า หัวหน้า ความหมาย 
ก็เปล่ียนไปเป็นผู้น�า อย่างน้ีเป็นต้น

หนังสือมักจะใช้ค�าที่เราไม่ได้พบในการพูดคุยกันโดยทั่วไป ดังนั้นขอให้ใช้ทั้งหนังสือนิทานและ 
หนังสือท่ีว่าด้วยเรื่องจริง ให้เด็ก ๆ  ได้อ่านร่วมกับเรา หรือฟังผู้ใหญ่อ่าน เขาจะมีโอกาสเปิดรับค�าศัพท์ต่าง ๆ   
ได้อย่างกว้างขวาง เป็นการขยาย “คลังค�ำ” ที่มีคุณประโยชน์ต่อการเรียนการอ่านต่อไป และต่อการเรียนรู้ 
ที่จะตามมาอีกมาก

เรียบเรียงจาก : 
Decoding the Poster: Overview of Early Litearcy (Early Literacy Begins With You) by Saroj Nadkarni Ghoting 
http://www.lva.virginia.gov/lib-edu/ldnd/early-literacy/decoding-the-poster.htm
แนะน�าอ่าน : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจ�าปี ๒๕๕๕ TK Conference on Reading 2012
เรื่อง “ฟูมฟักนักอ่าน : ร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครองบ่มเพาะนิสัยรักการอ่าน” ของ สุไบดาห์ โมห์เซน (Subaidah Mohsen)  
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาบริการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์
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การรู้หนังสือแรกเริ่มของเด็กปฐมวัย 
คืออะไร และเป็นอย่างไร

บรรณารักษ์ห้องสมุดเด็ก ซึ่งท�าหน้าที่โดยตรงในฐานะผู้ช�านาญการด้านเด็กปฐมวัย
แม้ในต่างประเทศที่ก้าวหน้าด้านกิจกรรมห้องสมุด ก็ยังมักถูกถามว่า ห้องสมุดสอนให้เด็ก
เล็กอ่านหนังสือหรือ ? 

นั่นไม่ใช่สิ่งที่ห้องสมุดท�า 
สิ่งที่ห้องสมุดท�าคือ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้เด็กเล็กและพ่อแม่ผู้ปกครองได้เรียนรู้

วิธีพัฒนาทักษะการรู้หนังสือเบื้องต้นหรือแรกเร่ิม
กำรรู้หนังสือแรกเร่ิม (early literacy) คือสิ่งที่เด็กรับรู้เก่ียวกับการอ่านและการเขียน

ก่อนที่เด็กปฐมวัยจะอ่านหรือเขียนได้ เมื่อเด็กน้อยมีทักษะการรู้หนังสือเบ้ืองต้นที่แข็งแรง 
เขาก็พร้อมจะไปสู่การเรียนรู้ที่จะ “อ่ำนหนังสือ” ต่อไป 

ในการ ‘อ่าน’ กลไกทั้งหลายทั้งมวลในสมองจะถูกน�ามาใช้ และต้องใช้การฝึกฝน 
อย่างมากเพื่อจะเรียนรู้ แต่โชคดีที่เป็นเรื่องง่ายและสนุกที่จะพัฒนาทักษะการเริ่มต้น 
อ่านเขียนให้กับเด็กในช่วงปฐมวัย กิจกรรมในแต่ละวัน อย่างเช่น การพูดคุยกับเด็ก, การร้อง
เพลง, การเล่น และแน่นอนว่ารวมถึงการอ่านนิทานให้ฟัง (และให้ดูรูปภาพบนหน้าหนังสือ)  
ด้วยกิจกรรมเหล่านี้ประสมประสานกันช่วยให้คุณลูก (ของพ่อแม่ที่พาลูกไปห้องสมุด)  
พร้อมไปสู่การเรียนรู้ที่จะอ่านเมื่อถึงเวลา 

และนี่คือวิธีการบางอย่างที่จะช่วยให้เด็ก ๆ กลายเป็นนักอ่านในจังหวะก้าวต่อไป  
ที่บรรณารักษ์ห้องสมุดส�าหรับเด็กปฐมวัยจะแนะน�าให้คุณพ่อคุณแม่สร้างเสริมให้ลูกน้อย

 พูดคุยกับลูกน้อยอย่างใกล้ชิด สบสายตาและแสดงการโต้ตอบกับเด็ก เมื่อทารก 
หรือเด็กวัยเตาะแตะท�าเสียงใด ๆ ตอบ ให้แสดงการโต้ตอบในเชิงบวก
 เล่นร่วมกับเด็ก ไม่มีของเล่นใดจะดีไปกว่าการที่ผู้ใหญ่ร่วมเล่นด้วย เล่นซ่อนหา,  
เล่นสมมุติ, ต่อบล็อก, ระบายสี, เล่นรถ รวมถึงการเล่นนอกบ้าน การเล่นต่าง ๆ น้ี
จะช่วยพัฒนาทักษะเริ่มต้นอ่านเขียนของเด็กได้หลากหลาย
 ร้องเพลงกับลูก เพลงกล่อมเด็กจะช่วยสร้างความผูกพันในครอบครัว ในขณะ
เดียวกันก็เป็นการช่วยพัฒนาทักษะการรู ้หนังสือแรกเริ่มที่ส�าคัญหลายด้าน  
ร้องเพลง, ฟังเพลงด้วยกัน รวมถึงเต้นตามจังหวะไปด้วย
 อ่านหนังสือภาพ (picture book) ให้ลูกฟังทุกวัน ถ้าหนูน้อยยังนั่งไม่ได้หรือ 
ไม่ยอมอยู่นิ่ง ๆ ขณะที่เราอ่านหนังสือให้ฟังก็อย่าได้กังวล เด็กเล็กสามารถฟัง 
ในขณะที่พวกเขาเคล่ือนไหวไปมาได้ ไม่จ�าเป็นต้องอ่านทั้งเล่มให้จบทีเดียว อ่าน 
ในช่วงส้ัน ๆ  หลาย ๆ  ที และหลาย ๆ  ท่ี ก็ยังได้ อย่างเช่น ตอนอาบน�้า ก็อ่านหนังสือ 
ที่ลอยในน�้าได้, น่ังรอเสิร์ฟอาหารในร้าน, ก่อนนอน อย่าลืมต้องมีเวลาอ่านนิทาน - 
storytime เป็นกิจวัตรแห่งความสุขหรรษาร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ
 แสดงให้ลูกเห็นถึง “โลก” รอบ ๆ ตัว ชี้ไปที่สี, รูปทรง, ตัวอักษรและรูปแบบต่าง ๆ 
ที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ช้าไม่นานเด็กน้อยจะเป็นผู้ชี้สิ่งเหล่าน้ันกลับมาบอกเรา

บทบำทอันส�ำคัญของผู้ใหญ่คือ สร้ำงประสบกำรณ์เร่ิมต้นด้ำนบวกต่อหนังสือให้กับเด็ก 
นี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ของกำรรู้หนังสือแรกเริ่มของเด็กปฐมวัย นี่คือปฐมบทของกำรอ่ำนเขียนที่
จะพัฒนำไปในภำยภำคหน้ำของเด็กน้อย...
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ห้องสมุดสร้างความส�าเร็จให้กับเส้นทางชีวิตผู้คนมามากมายอย่างไม่มีข้อสงสัย แต่หากปรารถนา
มหัศจรรย์แห่งความส�าเร็จ ต้องมีห้องสมุดส�าหรับเด็กปฐมวัยกันเลยทีเดียว 

ในเมื่อทุกวันนี้เป็นที่ตระหนักกันแล้วว่า หนังสือมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนพัฒนาการและ 
การเรียนรู้ของทารกและเด็กเล็ก หลายคนนึกถึงบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก แต่ยัง 
นึกภาพได้ไม่ชัดนัก หากจะให้เป็นภารกิจของห้องสมุด

บทบาทของห้องสมุดควรเป็นอย่างไร ในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็กปฐมวัย 
หรือเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึงวัยประมาณ ๖ ขวบ 

และอย่างไรที่เรียกว่า การอ่าน หรือ การส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็กปฐมวัย

ยุทธวิธีสร้างสรรค์ห้องสมุดเด็กปฐมวัยยุคใหม่
วิธีการส่งเสริมหนังสือและการอ่านอย่างมือโปร

 พัฒนาเด็กปฐมวัยบทบาทใหม่ของห้องสมุด

กิจกรรมท่ีห้องสมุดจัดข้ึนและหนังสือส�าหรับเด็กในห้องสมุด เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีดีเยี่ยมต่อการเรียนรู้ 
ของทารกและเด็กเล็ก กิจกรรมของห้องสมุดยังช่วยกระจายข่าวสารเชิงบวกเกี่ยวกับห้องสมุดและ 
การอ่าน กิจกรรมที่วางแผนมาอย่างดีและหนังสือที่คัดสรรมาจะน�าประโยชน์มาสู่เด็กและครอบครัวได ้
มหาศาล ที่เยี่ยมที่สุดคือเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และแน่นอน - เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์พันทวี

เรำมุ่งไปที่ผลลัพธ์ของกิจกรรมของห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็น 
คุณประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน ที่เรียกว่ำ กำรรู้หนังสือ 
แรกเริ่ม 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายรวมถึงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีมีอักษรย่อรวมกันแล้วเป็นค�าว่า  
“SPICE” ได้แก่

 สังคม (Social)
 ร่างกาย (Physical)
 สติปัญญา (Intellectual)
 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative)
 อารมณ์ (Emotional)

ห้องสมุดส�าหรับเด็กปฐมวัยยุคใหม่ หรือพื้นที่ส�าหรับเด็กปฐมวัย 
ในห้องสมุดต่าง ๆ จะเป็นที่ที่สร้างโอกาสในการสนับสนุนพัฒนาการ 
เหล่านี้ได้ทุกด้าน เราจะได้เห็นเด็กเล็ก ๆ เรียนรู้วิธีที่จะผลัดกันต่อค�า  
ท�าท่าทางในช่วงกิจกรรมร้องเพลงที่จัดขึ้นส�าหรับเด็กวัยเตาะแตะ ซึ่งเป็น
ตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่ห้องสมุดช่วยการพัฒนาด้านร่างกายและสังคมด้วย 
หรือช่วงกิจกรรมอ่านนิทานให้เด็กฟัง (story times) ซึ่งเหมาะส�าหรับเด็ก 
วัย ๓ - ๕ ขวบ ก็จะเป็นช่วงของการช่วยให้เด็กได้พัฒนาด้านสติปัญญา กิจกรรมงานประดิษฐ์ (craft  
activities) ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ และการได้เปิดได้ดูหนังสือภาพ (picture books) 
ที่มีมากมายก็เป็น ‘ความมหัศจรรย์’ ส�าหรับการพัฒนาด้านอารมณ์ ซ่ึงช่วยให้เด็กเข้าใจความรู้สึกของ 
ตัวเองและของผู้อ่ืน
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นานาประเทศก�าหนดขอบข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาที่ควรได้รับการส่งเสริมตั้งแต่ช่วงปฐมวัย  
และหลายประเทศก็มียุทธศาสตร์ในการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งหนุนเสริม และเกิดประสิทธิผลได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นในการสร้างห้องสมุดหรือมุมหนังสือส�าหรับเด็กปฐมวัย ก็ควรจะพิจารณาถึงการวางแผน 
เพื่อประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กก่อนจะถึงวัยเข้าโรงเรียน เป็นการเสริมพลังการเรียนรู้ของเด็กเล็ก  
แน่ละ ห้องสมุดต้องท�าให้การเข้าห้องสมุดเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจชวนให้เข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สัมผัส 
หนังสือในรูปแบบต่าง ๆ 

และสร้างความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กด้วยว่า “กำรอ่ำน” สามารถเริ่มได้ตั้งแต่เป็นทารก
เลยทีเดียว และเริ่มได้ตั้งแต่ยังอ่านหนังสือไม่ออก !

 แผนการศึกษาระดับชาติส�าหรับเด็กปฐมวัยมีอะไร ในห้องสมุดมีสิ่งนั้น 

 ในประเทศอังกฤษและอีกหลาย ๆ ประเทศ กิจกรรมพ้ืนฐานที่มีการพัฒนาขึ้นส�าหรับเด็กปฐมวัย  
เรียกว่า หลักพื้นฐานการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย (Early Years Foundation Stage - EYFS) ขอบข่ายหลัก 
ของการเรียนรู้ ประกอบด้วย การสื่อสารและภาษา การพัฒนาทักษะด้านบุคคล สังคม และอารมณ์ รวมทั้ง
การพัฒนาด้านร่างกาย ถือว่าเป็นบทบาทที่ส�าคัญของห้องสมุดก็ว่าได้ ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
เฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารและภาษา โดยมีกิจกรรมขับร้องเพลงกล่อมเด็ก เพลงร้อยกรองส�าหรับ
เด็กเล็ก และกิจกรรมอ่านนิทานให้ฟังที่เรียกว่า สตอรี่ไทม์ ซ่ึงจะช่วย
พัฒนาทักษะด้านการฟังและทักษะด้านการมีความสนใจจดจ่อหรือ 
สมาธิ ให้กับทารกและเด็กเล็ก ช่วยให้เด็กน้อยเข้าใจถ้อยค�าที่พูดออกมา
และการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทั้งยังช่วยเพ่ิมพูนค�าศัพท์ให้กับเด็ก ๆ  กิจกรรม
ดังกล่าวก็ยังมีบทบาทที่มีคุณค่าในแง่ของการพัฒนาด้านบุคคล สังคม 
และอารมณ์ด้วย เราเคยเห็นตัวอย่างกันมาบ้างแล้วจากงานวิจัยต่าง ๆ  ว่า  
การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่าน้ีของห้องสมุดอยู่เป็นประจ�า ช่วยให้เด็กเล็ก
เรียนรู้ท่ีจะจัดการกับความรู้สึกและพฤติกรรมของตัวเขาเอง และเริ่มรู้จัก 
แบ่งปัน กิจกรรมงานประดิษฐ์ และกิจกรรมการขับร้อง ช่วยเพิ่มทักษะ
ของกล้ามเนื้อและการประสานงานของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย

หลักการที่ก�าหนดไว้ในแผนการศึกษาพื้นฐานส�าหรับเด็กปฐมวัยของประเทศอังกฤษ หรือ EYFS  
ได้ก�าหนดขอบข่ายการเรียนรู้ว่าต้องประกอบด้วย

 การรู้หนังสือ (literacy) รู้จักหนังสือและการอ่าน
 คณิตศาสตร์ เลขคณิต 
 การเข้าใจโลก 
 ศิลปะและการออกแบบ เรียนรู้การแสดงออกเชิงศิลปะและการตกแต่งต่าง ๆ 

เป็นเรื่องท่ีสมควรจะคิดได้ว่า ห้องสมุดย่อมมีบทบาทว่าด้วยการรู้หนังสือ (literacy) ของพลเมือง  
แน่ล่ะรวมเด็กปฐมวัยด้วย ที่ส�าคัญยิ่งก็คือ ห้องสมุดท�าให้เด็กเพลิดเพลินกับหนังสือ ท�าให้การเรียนรู้ 
ที่จะอ่านนั้นง่ายขึ้น และช่วงกิจกรรมร้องเพลงกล่อมเด็ก (ซึ่งเป็นเพลงสั้น ๆ ใช้ค�าคล้องจอง สัมผัสเสียง)  
ก็ช่วยให้เด็ก ๆ ได้สังเกตเสียงของค�าในรูปแบบที่สนุกสนาน มีประจักษ์หลักฐานจากงานวิจัยต่าง ๆ  

ท่ีชี้ชัดถึงประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็กในแง่ของการพัฒนาด้าน 
การรู้หนังสือ (Booktrust, The Benefit of Rhymes, 2004) 

ห้องสมุดยังส่งเสริมในด้านคณิตศาสตร์ด้วย เพลงส�าหรับ 
เด็กสอนเด็กในเรื่องตัวเลขและการนับก็มี เช่นเดียวกับหนังสือ
ภาพจ�านวนมากช่วยให้เด็กได้รู้จักและได้แนวคิดว่าด้วยรูปร่างและ 
ขนาด เช่น อะไรบ้างที่มีรูปร่างเป็นวงกลม ส่ีเหลี่ยม สามเหลี่ยม  
มีขนาดใหญ่หรือเล็ก ต่างกันอย่างไรบ้าง 

ไม่เพยีงเท่านัน้ หนงัสอืยงัเป็น “ควำมมหศัจรรย์” ในการเปิดโลก 
ให้กับเด็กตัวน้อยนิดจะได้เรียนรู ้เก่ียวกับประเทศของตัวเอง 
และประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกัน เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติ เรียนรู้เก่ียวกับ

ผู้คนที่มีเครื่องแต่งกาย ประเพณีเหมือน ๆ หรือต่างจากเรา กิจกรรมใด ๆ ในห้องสมุดท่ีให้เด็ก ๆ ได้ส�ารวจ 
และใช้ส่ือหรือวัสดุก็ล้วนเก่ียวข้องกับการแสดงออกทางศิลปะและการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
กิจกรรมหลาย ๆ อย่างยังออกแบบมาให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการของเขา โดยมี 
คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่คอยดูแล
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 ห้องสมุดเพิ่มพูนศักยภาพของพ่อแม่เพื่อลูกน้อย

ห้องสมุดส�าหรับเด็กปฐมวัยยุคใหม่ ไม่ใช่จะมีเฉพาะกิจกรรม
ส�าหรับทารกและเด็กเล็กเท่านั้น หากแต่ต้องค�านึงถึงการเพิ่มพูนพัฒนา
ทักษะของพ่อแม่และ/หรือผู้ดูแลเด็กด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ 
ผู้เลี้ยงดูเด็กสนับสนุนลูก ๆ ของตัวเองได้ดีขึ้น มีงานวิจัยชี้ให้เราเห็น
แล้วว่าการเข้าร่วมของพ่อแม่ในการเรียนรู้ของเด็กนั้นมีประสิทธิภาพ
มากกว่าภูมิหลังของครอบครัว ขนาดของครอบครัว หรือระดับการศึกษา 
ของพ่อแม่ และยิ่งพ่อแม่มีส่วนปฏิบัติด้านการรู้หนังสือแรกเริ่มของเด็ก 
ได้เร็วเท่าใด ก็ยิ่งได้ผลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับทั้งส่งผลต่อไปอย่างยั่งยืน 
มากขึ้น (Mullis et al., Early Literacy Outcomes and Parental 
Involvement, 2004)

นักสร้างสรรค์กิจกรรมในห้องสมุดผู้สามารถจะเป็นตัวแบบส�าหรับพ่อแม่ และสนับสนุนการฝึกปฏิบัติ
ให้ด้วย เขาจะช่วยให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเข้าใจความส�าคัญของเพลงส�าหรับเด็ก (ซึ่งเป็นเพลงสั้น ๆ ใช้ค�า
คล้องจอง) หนังสือภาพและการอ่านร่วมกัน และเป็นตัวแบบวิธีการท่ีดีท่ีจะช่วยการเรียนรู้ของเด็ก ได้แก่  
การแสดงวิธีการที่พ่อแม่จะน�าไปใช้อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ตั้งแต่การเปิดหนังสือ อ่านค�าแต่ละค�า ดูรูปภาพ 
แต่ละหน้า ๆ  ไปจนกระทัง่ถงึปิดเล่ม พ่อแม่จะได้เหน็วธิดีงึความสนใจของเดก็ ๆ  และท�าให้การอ่านนัน้สนกุสนาน
และสร้างสรรค์ยิง่ขึน้ และรู้สึกมัน่ใจทีจ่ะใช้หนงัสือ ขบัร้องเพลงและท�าท่าทางไปด้วย กับทัง้สามารถน�ากิจกรรม
สร้างสรรค์อื่น ๆ ที่ได้ “ไอเดีย” จากห้องสมุดไปใช้ที่บ้านด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ “มือใหม่” 

 หน้าด่านสู่การเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยในห้องสมุด

ประตูด่านแรกที่จะน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของห้องสมุดส�าหรับเด็กปฐมวัย คือองค์ประกอบท่ีส�าคัญ 
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากิจกรรมที่มุ่งให้เกิดเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ที่ถือได้ว่าเป็นความรอบรู้และทักษะอันจ�าเป็น
พื้นฐานส�าหรับเด็ก นั่นก็คือ ควำมเป็นมิตรและบุคลิกภำพของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ควำมสนุกสนำนที่เด็ก 
ได้รับ ควำมต่อเนื่องของเนื้อหำจำกหนังสือสู่กิจกรรมต่ำง ๆ ฯลฯ

สิ่งแรกและส�าคัญที่สุดก็คือ ทุกคน - ทั้งเด็กน้อยและผู้ใหญ่ที่มาจะต้องได้รับการต้อนรับ นักกิจกรรมหรือ
ผู้น�ากิจกรรมในช่วงนั้น ๆ  ต้องกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมทุก ๆ  คน แต่การต้อนรับมีความหมายขยายไปมากกว่านี้  
ห้องสมุดต้องให้ความรู้สึกต่อครอบครัวที่มาเยือนเป็นครั้งแรกว่าเราให้ความเป็นมิตรความอบอุ่นต่อ 
เด็กปฐมวัยมากเพียงใด เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมจะบริการไหม ใบหน้าที่ถมึงทึง (แม้เพียงคนเดียว) ก็อาจท�าลาย 
การแวะเข้ามาในห้องสมุดได้ ซึ่งก็อาจหมายถึงว่าครอบครัวนั้นจะไม่กลับมาอีกเลย มีท่ีส�าหรับการจอด 
รถเข็นเด็กไหม จะเปลี่ยนผ้าอ้อมและให้นมลูกสะดวกแค่ไหน ห้องสมุดให้ความรู้สึกว่าปลอดภัยเพียงใด  
ถ้าประเด็นเหล่าน้ีไม่ได้น�ามาพิจารณา - ก็อีกน่ันแหละ - หลายครอบครัวก็อาจจะมากันเพียงครั้งเดียว !

ความสนุกสนานเป็นสิ่งส�าคัญล�าดับต่อมา ถ้าทารก เด็กเล็ก และพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
แล้วไม่สนุก การเรียนรู้ก็ย่อมถูกปิดกั้นไปโดยอัตโนมัติ และพวกเขาก็จะไม่
กลับมาอีก เราจ�าต้องย�้ากันไว้ว่า กิจกรรมร้องเพลงเพ่ือเด็ก กิจกรรมอ่าน
นิทานให้ฟัง หรือกิจกรรมเพื่อเด็กปฐมวัยใด ๆ  ไม่อาจบรรลุจุดประสงค์ 
ของมันได้ ถ้ากิจกรรมนั้นไม่ให้ความส�าคัญเรื่องความสนุกสนาน บริเวณ
ที่จัดกิจกรรมเด็กเป็นที่ ๆ เด็กจะได้รับความสนุกสนาน เวลาท่ีใช้ไปใน
กิจกรรมน้ัน ๆ จึงมีคุณค่า จึงก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

 สร้างสรรค์จากหนังสือนิทานด้วย “การเล่น”

เด็ก ๆ ชอบอะไรที่สร้างสรรค์ ดังน้ันเราต้องเปิดโอกาสให้กับสิ่งน้ี 
กิจกรรมที่โยงเข้ากับหนังสือนิทานที่อ่าน และการพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือ
เล่มนั้นสามารถท�าให้ตัวมันเองเป็นงานสร้างสรรค์ได้ และโครงการ 
อย่างเช่น การท�าหนังสือท�ามือก็ให้ความสนุกสนานได้ไม่น้อย กิจกรรมที่ 
ให้เด็ก ๆ  สร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ  เพื่อน�ากลับบ้านก็ช่วยเสริมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ไปขยายต่อได้ด้วยยิ่งดี ตัวอย่างเช่น อาจจะเป็น 
การเพาะเมล็ดพันธุ์หลังจากได้ฟังเรื่อง แจ็กกับต้นถ่ัววิเศษ (Jack and  
the Beanstalk) เราสามารถเชิญชวนคุณหนู ๆ น�าเมล็ดพันธุ์ท่ีแจกให้
กลับไปปลูกที่บ้าน โดยได้รับความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ 
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เพราะทารกและเด็กเล็กเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัส จะเป็นประโยชน์มาก
ถ้ามีการใช้วิธีการรับประสาทสัมผัสหลาย ๆ ด้านเข้ามารวมอยู่ในกิจกรรมด้วย 
หนังสืออย่าง ควำมประหลำดใจของฮันดะ (Handa’s Surprise) เหมาะอย่างยิ่ง 
ที่ให้มีกิจกรรมต่อเน่ืองโดยมีผลไม้จริงหลาย ๆ  ชนิดมาให้เด็กได้จับดู ดมกลิ่น และ
ชิมรส อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่ให้เสียงดนตรี อย่างเช่น ของที่ทารกและเด็กวัย
เตาะแตะสั่นแล้วเกิดเสียงก็เหมาะสม สิ่งของพื้น ๆ  บางอย่าง เช่น น�้า ทราย ขนนก 

ใบไม้ ลูกโป่ง และการเล่นเป่าฟองในอากาศก็เป็นที่นิยมกันและช่วยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยและการเรียนรู้
ได้มาก ของเล่นนุ่มน่ิม หุ่นมือ และส่ิงของที่ประดิษฐ์ข้ึนเองที่น�ามาใช้ในกิจกรรมจะช่วยให้เพลงส�าหรับเด็ก 
นิทานและหนังสือมีชีวิตขึ้นมา และยังเพิ่มความสนุกสนาน ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้วย

การเล่น เป็นส่ิงส�าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ดังนั้นกิจกรรมห้องสมุดจ�าเป็นต้องรวมการเล่น
เอาไว้ให้มาก กิจกรรมขับร้องเพลงส�าหรับเด็กจะให้ความรู้สึกเหมือนการเล่น หนังสือที่คัดเลือกมาอย่างดีก็
สามารถให้ความรู้สึกเหมือนการเล่นด้วยเช่นกัน ลองสังเกตดูตอนที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับนิทานเรื่อง เจ้ำหนอน
จอมหิว (The Very Hungry Caterpillar) และสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือการเล่น 

ห้องสมุดหลายแห่งในมณฑลเอสเซกซ์ ประเทศอังกฤษ จัดให้มีกิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์ร่วมกับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กในท้องถ่ิน ซ่ึงก็เป็นแนวคิดท่ีดีในการสร้างพันธมิตรการพัฒนาเด็กเล็ก ช่วยกันคิดช่วยกันท�า  
ผสานความเช่ียวชาญของบุคลากรไปพร้อม ๆ  กับพัฒนาบุคลากรไปในตัว มีการสร้างสรรค์กลวิธีให้เด็กได้เล่น 
ในสิ่งที่สัมพันธ์กับหนังสือ หรือการพัฒนาค�าศัพท์ต่าง ๆ  เช่น การหาของเล่นเหมาะ ๆ  ที่เด็กจะได้สนุกสนานไปกับ 
การเรียนรู้เมื่อน�ามาใช้ในเชิงสร้างสรรค์หรือต่อยอด เช่น ในช่วงท้ายของกิจกรรมอ่านนิทานให้ฟังหรือร้องเพลง
กล่อมเด็ก ใช้ของเล่นประเภทนุ่มนิ่มมาเชื่อมโยงกับบทร้องร้อยกรองและเพลง แล้วให้แสดงท่าทาง เป็นต้น
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 การมีส่วนร่วมของเด็กๆ และผู้ปกครอง

การมีส่วนร่วมเป็นส่วนส�าคัญของการจัดกิจกรรมปฐมวัยที่ประสบ 
ผลส�าเร็จ ไม่มีทารกหรือเด็กวัยเตาะแตะคนใดที่เรียนรู้ด้วยการดูและ 
การฟังเท่านั้น พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กมักจะน�าแนวคิดและวิธีการท่ีพบเห็น
ในห้องสมุดไปใช้ที่บ้านด้วย ถ้าเขาได้เข้าร่วมกิจกรรม (แน่นอนว่าเราเอง
ก็ต้องการให้พวกเขาเข้ามาร่วมด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องคอยกังวลในเรื่อง 
ตัวเด็กมากนัก) แล้ววิธีไหนล่ะที่จะมั่นใจได้ว่า ทารก เด็กเล็ก พ่อแม่หรือ 
ผู้ดูแลเด็กจะมีส่วนร่วมได้ทุกคนโดยถ้วนหน้า ? การจัดเป็นกลุ่มย่อย ๆ  
หลาย ๆ กลุ่มจะช่วยให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันและมีส่วนร่วมได้ดี อุปกรณ์ 
ของเล่นนุ่มนิ่ม หุ่นมือ และสิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง ก็ช่วยกระตุ้นการเข้าร่วม 
ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ กิจกรรมที่จัดขึ้นควรค�านึงถึงการให้ทุก ๆ คนได้ม ี
ส่วนร่วม เช่น การใช้ค�ากลอนง่าย ๆ หรือเพลงส�าหรับเด็กที่คุ้นเคย หรือ 
ร้องได้ง่าย ๆ  จะท�าให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กได้ร่วมกันร้อง ท�าท่าทางไปด้วยกัน 
หรือนับเลข เล่นจ๊ักจี้ หรือโอบกอดไปตามเน้ือเพลง เป็นต้น 

 ในการจัดท่ีนั่งที่เหมาะที่สุดส�าหรับกิจกรรมร้องเพลงคือการนั่งกันเป็นวงกลม เพราะวิธีนี้จะช่วย 
กระตุ้นการมีส่วนร่วมได้ (และลดความเส่ียงที่เด็กจะคลานลอดออกไป) ต้องมั่นใจว่าทารกตัวน้อยหันหน้า 
เข้าหาผู้ดูแลหรือพี่เล้ียงของตัวเอง แทนท่ีจะหันหน้าออกไปด้านนอก เพราะทารกสามารถจะโฟกัส 
ได้เพียงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและวัตถุที่อยู่ใกล้ ๆ เท่านั้น 

วางแผนกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ 
ขึ้นเอง เน้ือหาเร่ืองราวในหนังสือที่จะน�ามาอ่านด้วยกัน ตัวอย่างเช่น  
การส�ารวจแสงสว่างและความมืดด้วยไฟฉายหลังจากอ่าน ในที่สุดก็เงียบ
สงบ (Peace at Last) หรือการเล่นรถบนพื้นพรมหลังจากอ่านเรื่อง 
เกี่ยวกับรถ หรือเมื่อเลือกหนังสือที่จะอ่านให้ฟัง เลือกเล่มที่ส่งเสริม 
ให้เด็ก ๆ มีส่วนในการอ่านร่วมด้วย เช่น หนังสือที่มีค�าซ�้า ๆ อยู่มาก ๆ  
ก็จะดีไม่น้อย
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 ซ�้าๆ คือท�าให้เกิดการเรียนรู้ส�าหรับหนูน้อย

กำรท�ำอะไรซ�้ำ ๆ (repetition) เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ 
ของเด็ก ในช่วงกิจกรรมอ่านนิทานให้ฟัง เด็กเล็กมักจะต้องการฟัง
หนังสือเร่ืองท่ีเขาชอบมากกว่าหน่ึงครั้ง การอ่านเล่มเดิมซ�้าจะยิ่งเพิ่ม 
การมีส่วนร่วมของเด็ก ๆ  เพิ่มความสนุกสนานและการเรียนรู้ งานวิจัย
ชี้ให้เห็นว่าการฟังหนังสือเล่มเดิมหลาย ๆ ครั้ง ช่วยด้านค�าศัพท์ของ
เด็กได้ดีกว่าการฟังบ่อย ๆ แต่เป็นหนังสือที่ต่างเล่มกัน (Bealing J.,  
‘Again, Again!’ Why repetition in reading helps children learn more, University of Sussex, 2011) 

กิจกรรมร้องเพลงส�าหรับเด็กที่ประสบผลส�าเร็จ ส่วนใหญ่จะใช้เพลงเดิมในทุก ๆ สัปดาห์ ทารกและ
เด็กวัยเตาะแตะจะคาดหวังที่จะได้ยินเพลงนั้น และเพลงนั้นเองจะพัฒนาความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วม 
เพราะพวกเขาคุ้นเคย ดังน้ันจึงเป็นการดีมากหากใช้เพลงต้อนรับที่เป็นเพลงเดียวกันทุกครั้ง และ 
เพลงปิดกิจกรรมก็เป็นเพลงประจ�าทุกครั้ง ห้องสมุดหลายแห่งในประเทศเวลส์ สหราชอาณาจักร  
สนับสนุนให้มีการใช้สองภาษาโดยการร้องเพลงส�าหรับเด็กสองครั้ง เป็นภาษาเวลส์ครั้งหนึ่งและอีกคร้ัง 
เป็นภาษาอังกฤษ เราจะลองปรับความคิดนี้มาใช้ในห้องสมุดของชุมชนต่าง ๆ ก็น่าจะดีเหมือนกัน

 จากขอบข่ายและเป้าหมายสู่การวางแผน
 

ขอบข่ายกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้ว และ 
ส�าหรับในด้านภาษาและการรู้หนังสือแรกเริ่ม (รู้จักหนังสือและการอ่านหนังสือ) จัดว่าเป็นประเด็นส�าคัญ 
ของการเรียนรู้ ที่ห้องสมุดสามารถจะสนับสนุนได้เด่นชัดที่สุด การพูดและการฟังเป็นฐานหลักของ 
การพัฒนาทางภาษาและการรู้หนังสือแรกเริ่ม และส�าคัญยิ่งยวดต่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนั้น 
จึงควรส่งเสริมให้มีการพูด การแสดงออกในช่วงจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัย ภาษาที่ง่ายและชัดเจน 
เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อความเข้าใจของเด็กตัวเล็ก ๆ (รวมถึงความเข้าใจของพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กด้วย) และ 
นี่เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาและการเรียนรู้ของเด็ก การอ่านหนังสือและร้องเพลงเด็กร่วมกันในห้องสมุด
ก่อเกิดประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะช่วยพัฒนาให้เด็กรักภาษาและการสื่อสาร

การเล่านิทาน การอ่านนิทานให้เด็กฟัง แน่ละหมายถึงผู้เล่าและผู้อ่านด้วย นับเป็นสิ่งวิเศษสุด 
ของกิจกรรมในห้องสมุด ยิ่งถ้ามีคนในท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมด้วยก็จะวิเศษยิ่งขึ้น เช่น มีนักท�าของเล่นเด็ก
จากผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน มาพูดคุยเก่ียวกับสิ่งท่ีท�าและเล่านิทานหรืออ่านหนังสือ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โลกการเรียนรู้ของเด็กก็จะขยายกว้างขึ้น

ในฐานะนักสร้างสรรค์กิจกรรมหรือบุคลากรในห้องสมุด พึงระลึกถึง
ขอบข่ายกิจกรรมการเรียนรู้เม่ือวางแผนกิจกรรม เพื่อจะได้มั่นใจว่า กิจกรรมนั้น 
เกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์ พร้อม ๆ กับสร้างความสนุกสนานเบิกบานใจ 
แก่เด็กและผู้ปกครอง

 จากการวางแผนสู่ปฏิบัติการ

กิจกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยควรให้ความรู้สึกแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้ผู้มาร่วมกิจกรรมรู้สึก 
ผ่อนคลายสบายใจ ภาวะที่ผ่อนคลายน่ีแหละที่เป็นภาวะที่เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

เราจะบรรลุผลตามเป้าประสงค์ได้อย่างไร การวางแผนท่ีพิถีพิถันเป็นสิ่งจ�าเป็น และต้องมีความชัดเจน 
เกี่ยวกับเป้าหมายและผลที่คาดหวัง การประเมินความเส่ียงก็ส�าคัญเหมือนกัน รายละเอียดกิจกรรม 
ต้องมีความปลอดภัยสูงสุดต่อเด็กปฐมวัยและผู้ใหญ่ ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการคิดอย่างรอบคอบจะต้องเป็น 
สิ่งที่ก�ากับการท�างานในทุกขั้นตอนของภาคปฏิบัติ อย่างเช่น ที่จอดรถเข็นเด็ก ทางเข้าห้องน�้า และ 

การจัดที่ให้นมเด็ก ฯลฯ เราจะคิดและท�างานได้ดีขึ้นด้วยการขอ
ค�าปรึกษาจากหน่วยงานที่ดูแลเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น และหารือ 
กับทั้งผู้มาใช้บริการห้องสมุดและบุคคลทั่วไปที่ดูแลเด็กปฐมวัย  
การมีแผนเตรียมการในแต่ละขั้นตอน แต่ละส่วนก็จะเป็นวิธี 
ที่ดีมาก ซึ่งจะมีการเตรียมการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงของกิจกรรม 
ระบุถึงวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ สิ่งที่ผู้น�ากิจกรรม 
จะท�าและวิธีการที่จะให้เด็กและผู้ดูแลเข้าร่วม ที่ส�าคัญจะต้อง 
มีความยืดหยุ่นอยู่ในแผน เพราะจ�านวนคน ระดับอายุ และ 
ความต้องการของผู้มาร่วมกิจกรรมอ่านนิทานให้ฟัง หรือกิจกรรม 
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ร้องเพลงส�าหรับเด็ก มักจะไม่ค่อยตรงตามที่คาด การวางแผนท่ีดีจะท�าให้แน่ใจว่าเรามีการจัดล�าดับ  
ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดและวัสดุอุปกรณ์ ผู้ช่วยหรือทีมงานที่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น อย่าให้มี
สถานการณ์ที่พบว่า เราปล่อยให้เด็กเล็กอยู่ในกิจกรรมโดยไม่ได้ใส่ใจเท่าท่ีควร 

ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทารก เด็กเล็ก และผู้ปกครองต้องได้รับกิจกรรมที่มีการเตรียมการมาอย่าง 
ละเอียดและรอบคอบ

 ละเอียด รอบคอบ และแยบยล กลวิธีสู่ความส�าเร็จ

ในแต่ละคร้ัง ๆ ผู้น�ากิจกรรมควรเป็นคนเดียวกัน หรือเป็น 
คนเดิมให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความคงเส้นคงวาของเจ้าหน้าที่
จะช่วยเพิ่มความรู้สึกคุ้นเคยและสบายใจให้กับเด็ก ๆ และผู้ดูแล  
การเลือกเวลาก็จ�าเป็นต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง เช่น ช่วงเวลา 
งีบหลับกลางวันของเด็กก็ต้องนึกถึงด้วย หรือเวลาที่โรงเรียนอนุบาล 
จะมารับ เป็นต้น หากตั้งใจจะก�าหนดให้เป็นวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์ 
ควรเลือกวันที่ไม่ตรงการจัดกิจกรรมปฐมวัยขององค์กรอื่นในท้องถิ่น 
แต่ไม่ว่าวันและเวลาใดที่คุณเลือก ครอบครัวจ�าเป็นต้องคาดการณ์ได้
และอยู่ในรูปแบบที่จดจ�าได้ง่าย เป็นต้นว่า เป็นกิจกรรมรายสัปดาห์  
ก็อาจจะเป็น “๑๐.๐๐ น. ทุกวันอังคำร” จะจ�าได้ง่าย แต่ถ้าเป็นกิจกรรม
รายเดือนก็ควรเป็น “๑๐.๐๐ น. ทุกวันอังคำรสุดท้ำยของเดือน” ดีกว่า 
“ทุกวันอังคำรที่ ๔ ของเดือน” ซึ่งจะจ�ายากกว่า

ในทางปฏิบัติโดยทั่วไป ห้องสมุดหลายแห่งมักจัดให้มีกิจกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยสัปดาห์ละครั้ง 
แบบรวมกลุ่มอายุ การจัดรวมเช่นน้ีไม่ค่อยเหมาะสมนัก เพราะความต้องการของทารกและเด็กวัยเตาะแตะ
กับเด็กวัย ๓ - ๔ ขวบ มีความแตกต่างกันมาก เด็กที่อายุมากกว่าหรือปฐมวัยตอนปลายชอบกิจกรรม 
ที่ไปเร็วและมีการกระท�ามาก ๆ แต่ส�าหรับทารก กิจกรรมที่ไปเร็วและต้องลงมือกระท�ามาก ๆ จะท�าให้
สับสน ถ้าเป็นไปได้ ควรแยกกิจกรรมตามกลุ่มจะท�าให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น  
ห้องสมุดหลายแห่งด้วยกันในลอนดอน ได้จัดให้มีกิจกรรมร้องเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงร้อยกรอง ส�ำหรับ 

ทำรกท่ีอำยุต�่ำ ๑ ขวบและยังเดินไม่ได้ กิจกรรมการเล่านิทานและร้องเพลงกล่อมเด็ก ส�ำหรับวัยเตำะแตะ  
และกิจกรรมอ่านนิทานให้ฟังและเล่น ส�ำหรับเด็กวัย ๑ - ๓ ขวบ และพัฒนาให้เข้มข้นขึ้น ส�าหรับเด็ก 
อายุต�่ากว่า ๖ ขวบ และยืดหยุ่นส�าหรับครอบครัวที่มีเด็กมากกว่า ๑ คน

บริการห้องสมุดส่วนใหญ่มักจะจัดกิจกรรมปฐมวัยในวันเสาร์หรืออาทิตย์ เพ่ือให้พ่อแม่โดยทั่วไป 
ซึ่งท�างานในวันจันทร์ - ศุกร์สามารถมาร่วมได้ บางแห่งมุ่งกลุ่มเป้าหมายเจาะจงไปที่คุณพ่อหรือสมาชิก 
ในครอบครัวที่เป็นผู ้ชาย เช่น ห้องสมุดในมณฑลเอสเซกซ์ มีกิจกรรม “Daddy Cool” หรือ  
“สุดยอดคุณพ่อ” ซ่ึงมีการเล่า - อ่านนิทาน ขับร้องเพลงส�าหรับเด็กซ่ึงคุณพ่อจะเป็นตัวหลักในการดูแล 
และร่วมกิจกรรมกับลูก
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 กิจกรรมพิเศษและพันธมิตร

โดยปกติแล้ว การจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยของห้องสมุด 
ส่วนใหญ่จะจัดเป็นรูปแบบกิจกรรมประจ�า แต่อย่างไรก็ตาม  
การจัดพิเศษเป็นครั้งคราว ก็จะช่วยดึงดูดผู้ที่มาใหม่และผู้ที่ใช้ 
บริการประจ�าอยู่แล้วให้ตื่นเต้น อย่างเช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ 
“นิทำนก่อนนิทรำ” ที่ห้องสมุดเพทส์วูดในเขตบรอมลีย์ ลอนดอน  
มีคนมาร่วมอย่างมากมาย ห้องสมุดในสหราชอาณาจักร 
หลาย ๆ แห่งจัดเป็นวันครอบครัวในบางโอกาส ซ่ึงดึงความสนใจ 
ได้ทุกกลุ่มอายุ ตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคม ๒๐๑๔ ห้องสมุดในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์  
จัดงานวันครอบครัว ‘จ๋ิวจอมเขียน’ ซึ่งมีกิจกรรมร้องเพลงเด็ก อ่านหนังสือ กิจกรรมศิลปะและอื่น ๆ  อีกมาก  
งานนี้เป็นส่วนหนึ่งเทศกาลหนังสือเด็กของเมืองกลาสโกว์

ที่จริงแล้วการจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยใช่ว่าจะเหมาะส�าหรับครอบครัวเท่าน้ัน แต่จะมีประโยชน์
มากที่จะจัดกิจกรรมให้กับผู้มาเยือนห้องสมุดที่เป็นกลุ่มเด็กวัยเตาะแตะจากศูนย์เด็กเล็ก เด็กโรงเรียน 
อนุบาล และเด็กจากศูนย์เลี้ยงเด็กต่าง ๆ แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องเน้นก็คือความสนุกสนาน ด้วยการร้องเพลง 
ด้วยกัน เล่านิทาน - อ่านให้ฟัง และมีการปฏิสัมพันธ์กับเด็กให้มาก ถ้าเป็นไปได้ การไปเยี่ยมและ 
จัดกิจกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์เลี้ยงเด็กก็เป็นวิธีส่งเสริมการเข้าห้องสมุดที่ดีมากวิธีหนึ่ง บริการ 
ห้องสมุดบางแห่งจัดให้มีกิจกรรมส�าหรับพี่เลี้ยงเด็กโดยเฉพาะ แต่ 
ส่วนใหญ่จะจัดประจ�าเป็นกิจกรรมของเด็กอายุไม่เกิน ๖ ขวบ

ส�าหรับห้องสมุดท่ัวไปที่จัดแบ่งส่วนเป็นมุมส�าหรับเด็ก อย่าลืม 
ติดประกาศการจัดกิจกรรมให้เห็นได้ทั่วไปในห้องสมุด เพราะนอกจาก 
จะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแล้ว ยังเป็นการบอกกับผู ้มาใช้ 
ห้องสมุดด้วยว่า ระดับเสียงรบกวนจากมุมเด็กอาจจะดังกว่าเวลาปกติ
ทั่วไป ผู้มาใช้ห้องสมุดหลายคนชอบที่จะมาดูเด็ก ๆ สนุกสนานกัน ก็อาจ 
แวะมามองเมียงได้ แต่ส�าหรับผู้ที่ไม่ชอบ การปิดประกาศให้เห็นก็จะ 
ช่วยลดความไม่ชอบใจลงได้

ในระยะแรก ๆ ของการจัดกิจกรรม ผู้มาร่วมอาจจะมีน้อย แต่อย่าได้กังวลไป เพราะค�าพูดปากต่อ
ปากจะช่วยกระจายไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของเวลาและโอกาส 
ที่เด็ก ๆ จะเข้าถึงกิจกรรมของเรา เช่น ไม่ชนกับการจัดกิจกรรมขององค์กรอื่น

 การติดตามและประเมินผล

การจัดกิจกรรมเพื่อเด็กปฐมวัยในห้องสมุดจะต้องปรับปรุงให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา การตรวจสอบและ
ประเมินผลมีความส�าคัญมาก การเก็บบันทึกข้อคิดเห็นต่อห้องสมุดและกิจกรรมของเรา อาจจะใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กช่วยกรอกข้อความให้ หรือประเมินจากการสอบถามปากเปล่าก็ได้ผล 
เช่นกัน ให้ฟังสิ่งที่เด็ก ๆ  พูดด้วย และสังเกตดูว่า เด็ก ๆ  มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมของเราอย่างไรบ้าง แล้วก็น�ามา
ปรับปรุงสนองความต้องการของผู้รับบริการ อะไรที่สังเกตเห็นว่าท�าแล้วไม่ค่อยได้ผล ก็ต้องปรับเปลี่ยนเสียใหม่  
ต้องแน่ใจว่ารูปแบบและปฏิบัติการที่ดี จะหมายถึงส่วนอื่น ๆ ที่ห้องสมุดบริการก็ได้รับผลดีไปด้วย 
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การตรวจสอบประเมินผล จะท�าให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์กิจกรรมว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงใด และ 
เป็นข้อมูลรายงานให้ผู้บริหารได้ทราบด้วย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของผลการประเมินกิจกรรมเพ่ือเด็กปฐมวัย 
ของห้องสมุดครอยดอน ในลอนดอน ซึ่งท�าการส�ารวจประสิทธิผล ของ 
กิจกรรมร้องเพลงส�าหรับเด็กในวันเสาร์ท่ีห้องสมุดจัดขึ้น ผลที่ออกมา 
น่าประทับใจมาก

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 ร้อยละ ๙๘ ระบุว่า กิจกรรมมีความสนุกสนาน
 ร้อยละ ๘๓ ระบุว่า กิจกรรมมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
 ร้อยละ ๙๓ ระบุว่า ได้รับทักษะใหม่ ๆ
 ร้อยละ ๗๒ ชี้ให้เห็นว่า มีการเปล่ียนแปลงในด้านความรู้และความเข้าใจ
 ร้อยละ ๕๒ ชี้ให้เห็นว่า มีการเปล่ียนแปลงในด้านทัศนคติและค่านิยม

การจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยมักจะเก่ียวพันกับการจัด
กิจกรรมส�าหรับทั้งครอบครัวอย่างเลี่ยงไม่ได้ พ่อแม่ของทารกอาจ
จะมีเด็กวัยเตาะแตะด้วย และบางครั้งก็อาจจะมีเด็กที่โตกว่าอยู่ด้วย  
ไม่ง่ายที่พ่อแม่เหล่านั้นจะสามารถเข้ากิจกรรมของทารกและเด็กเล็ก
โดยไม่พาเอาพี่อีกคนไปด้วย เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจึงควรมีทัศนคติแบบ
ยืดหยุ่น หมายความว่า ห้องสมุดยินดีต้อนรับทั้งครอบครัวเข้าร่วม 
ในทุก ๆ กิจกรรม แม้จะมีการก�าหนดช่วงอายุซึ่งอาจจะไม่เหมาะ 
ส�าหรับทุกคน หัวข้อหรือแนวคิด วันครอบครัวสามารถจัดกิจกรรม
ส�าหรับเด็กได้มากมายหลายกลุ่มอายุ ตัวอย่างเช่น ห้องสมุดเพิร์ท 

แอนด์คินรอส ในสก็อตแลนด์ จัดงานวันละครสัตว์ในเดือนมีนาคม ๒๐๑๔ ด้วยกิจกรรมแบบเป็นมิตร 
กับครอบครัวหลาย ๆ กิจกรรม รวมถึงกิจกรรมเล่านิทาน - อ่านให้ฟังด้วยหุ่นมือ และการมีกิจกรรมปฏิบัติ
การการท�าหุ่นมือด้วย ท�าแล้วเอากลับบ้านได้ พร้อม ๆ กับเอาความรู้และทักษะที่ได้รับไปท�าเองที่บ้าน 
ได้ด้วย จะท�าหุ่นมือจากตัวละครในหนังสือนิทานเล่มไหนล่ะ เอ้า เลือกเอาเลย

หลักการ “เพื่อให้ครอบคลุมถึงทุกคน ทุกกลุ่ม และดูแลอย่ำง
เที่ยงธรรม” เป็นคติเตือนใจท่ีเป็นประโยชน์ ควรต้องคิดถึงวิธีการ
ที่จะให้เด็กเล็กที่มี “ควำมจ�ำเป็นเป็นพิเศษ” หรือ “เด็กพิเศษ”  
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย อย่างเช่น ต้องแน่ใจว่า เด็กที่ใส่เครื่องช่วยฟัง 
ได้นั่งอยู่ใกล้กับผู้น�ากิจกรรม อุปกรณ์ที่น�ามาใช้ร่วมกับเพลงและ
อ่านนิทานให้ฟัง จะต้องท�าให้ง่ายขึ้นต่อการเข้าใจของเด็กที่มี
ปัญหาการเรียนรู้ 

นอกจากนี้ส�าหรับครอบครัวที่พูดภาษาแม่ต่างออกไปด้วย  
เช่น มีการร้องเพลง อ่านนิทานอ่านหนังสือร่วมกันในแบบ  
หลายภาษา ผู้น�ากิจกรรมอาจจะไม่รู ้ภาษาอื่น แต่ผู ้ที่มาร่วม 

กิจกรรมอาจจะสนุกมากยิ่งขึ้นที่จะเป็นผู้น�าในชั่วขณะหนึ่ง หรือท�าให้เขามีส่วนร่วมด้วยการแนะน�า 
ภาษาของเขา 

พึงสนใจเรื่องความรู้สึกหรือความต้องการด้วย อย่างเช่น พ่อแม่วัยรุ่นอาจจะต้องการการจัด 
กิจกรรมบางอย่างที่แยกออกมาต่างหาก เพราะกิจกรรมที่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กทั้งหมดอาวุโสกว่า 
ตัวเขามาก ก็อาจท�าให้พ่อแม่วัยรุ่นขาดความเชื่อมั่น รู้สึกกังวล ในด้านคุณพ่อก็ควรได้รับความสนใจ  
พยายามให้ผู้ชายเข้าร่วมในกิจกรรมของห้องสมุด ตัวแบบบทบาทเพศชายเป็นสิ่งจ�าเป็น แต่น่าเสียดาย 
ที่คุณพ่อไม่ค่อยพาลูกเข้าห้องสมุด ถ้ามีคุณพ่อเข้ามาร่วมกับกลุ่มเด็กอนุบาลที่มาเยือนห้องสมุด ลองอ่าน
หนังสือเกี่ยวกับรถไฟร่วมกัน เด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กผู้ชายจะสนใจเป็นพิเศษ

ยุคสมัยน้ีเรามักจะค�านึงถึงประโยชน์มากขึ้น ด้วยการให้ความสนใจต่อการร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ 
หน่วยงานท่ีให้บริการอื่น ๆ ไม่ใช่แต่ศูนย์ดูแลเด็กเท่านั้น หากรวมถึงองค์กรอย่างพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น  
ห้องสมุดกับพิพิธภัณฑ์หรือห้องสมุดกับหอจดหมายเหตุร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัย 
ก็สามารถน�าไปสู่ผลส�าเร็จได้มากยิ่งขึ้น

อยู่ที่ความคิดเชื่อมโยงและสร้างสรรค์ของเรา และมีเป้าหมายร่วมกันนั่นคือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พลเมืองตัวน้อย ๆ ที่มีคุณค่ายิ่งของสังคม
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 การตลาดห้องสมุดเด็กปฐมวัยยุคใหม่

การตลาดเป็นอย่างไร ? เว็บไซต์บริการของห้องสมุดมีความส�าคัญมาก  
วิธีการดั้งเดิมคือโปสเตอร์และแผ่นพับก็ยังมีบทบาทส�าคัญ โดยเฉพาะ 
เมื่อน�าไปแสดงในท่ี ๆ คนส่วนใหญ่เห็น เช่น ศูนย์ดูแลสุขภาพต่าง ๆ 
(ได้แก่ โรงพยาบาล อนามัย เป็นต้น) สถาบันทางศาสนาต่าง ๆ  ศูนย์การค้า  
ฯลฯ ต้องไม่ลืมเน้นว่ากิจกรรมน้ีไม่มีค่าใช้จ่ายและใครก็สามารถมาได้  
ใช้เว็บไซต์ส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือการตลาดแล้วปิดประกาศ
กิจกรรมลงไป

ท่ีส�าคัญต้องระลึกไว้ด้วยว่า ส่วนใหญ่พ่อแม่ของเด็กไม่ใช่ผู้ดูแลที่เป็นคนหลักในช่วงระหว่างวัน  
จ�าต้องนึกถึงปู่ย่าตายายในแง่ของการตลาดด้วย พ่ีเลี้ยงเด็กก็เช่นกัน เราจะสื่อสารเพื่อให้ผู้ที่สามารถ 
พาเด็กมาห้องสมุดหรือไปร่วมกิจกรรมได้ ได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ 

การจัดกิจกรรมสู่ภายนอกนับเป็นอีกบทบาทของห้องสมุด เฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือบริการสู่ผู้ที่ไม่ได ้
มาใช้บริการที่ห้องสมุด บริการห้องสมุดของสหราชอาณาจักรหลายแห่งจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัย 
ที่ศูนย์ดูแลสุขภาพหรือโรงพยาบาลต่าง ๆ ห้องสมุดบางแห่งก็จัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจในศูนย์การค้า  

จัดกิจกรรมอ่านนิทานให้เด็กฟังในสวนสาธารณะของท้องถ่ิน และในโอกาสพิเศษ
ก็ไปร่วมกับพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมร้องเพลงค�ากลอน
บริเวณนอกอาคาร ซึ่งดึงดูดให้มีผู้สนใจมาเข้าร่วมงานกันมากมาย และส่งผลให้
จ�านวนผู้มาร่วมกิจกรรมในช่วงร้องเพลงที่จัดขึ้นเป็นประจ�าในห้องสมุดเพ่ิมขึ้น
อีกไม่น้อย

“ปำกต่อปำก” เป็นวิธีการสื่อสารที่ได้ผลที่สุด และโซเชียลมีเดียในทุกวันนี้
ก็ยิ่งท�าให้มีผลมากข้ึนกว่าเดิม ลองคิดหาวิธีเขียนข้อความเชิญชวนบนเฟซบุ๊กหรือ

ทวิตเตอร์ เช่น ทวิตว่า “ห้องสมุดเปิดโอกำสให้ลูกของเรำได้พบปะกับเด็กคนอ่ืน ๆ - ช่วงร้องเพลงค�ำกลอน
สอนเด็กที่แสนจะสนุกสนำนมีประจ�ำทุกอำทิตย์ !” คนที่มาใช้บริการจะเป็น “ทูต” ของเราได้ดีท่ีสุด อย่าง
คุณพ่อคนหนึ่งโพสต์ในบล็อกของเขาว่า

“กิจกรรมร้อง-เล่น-เต้นตำมเพลง (Bounce and Rhyme) ของห้องสมุด.... คุ้มค่ำกับกำรรอคอย  
น้องแซนดีชอบมำก ตอนนี้ก็ยังท�ำท่ำเต้นท่ำนั้นแบบนั้นอยู่เลย...เพรำะแซนดีจ�ำบทกลอนใน ‘ซูม ซูม ซูม’  
กับ ‘ลิงน้อยห้ำตัว’ ได้ดี ก็เลยย่ิงสนุกกับท่ำเต้นและกำรร้องมำกขึ้นไปอีก ที่ชอบเป็นพิเศษคงจะเป็นตอนที่
ได้สั่นของเล่นไปพร้อม ๆ  กับเด็กคนอื่นๆ... วันนี้มีคุณผู้หญิงคนใหม่มำน�ำกิจกรรม เยี่ยมมำก เธอท�ำกิจกรรม
แบบใหม่ ๆ ที่ผมไม่เคยรู้จักมำก่อนเลย ท�ำให้ผมได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไปด้วย” 

ใครมีลูกหลานในวัยก่อนไปโรงเรียน อ่านแล้วเขียนถามถึงแผนที่ทางไปห้องสมุดที่คุณพ่อคนนี้โพสต์
ทันทีเลย ที่น่ันเด็ก ๆ ของเราจะได้ไปสนุกสนานและเรียนรู้ร่วมกัน !

 การส่งเสริมหนังสือและการอ่าน

ไม่มีข้อสงสัยเลยเกี่ยวกับความส�าคัญของการส่งเสริมหนังสือ 
และการอ่านส�าหรับเด็กตัวน้อยนิดนี่แหละ อย่างที่มีผู้รู ้ได้กล่าวไว ้
ในหนังสือ คุณพ่ออ่ำนให้คุณลูกฟัง ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รวบรวม 
ร้อยกรองและค�ากลอนส�าหรับเด็ก (Prescott O., A Father Reads 
to His Children: an anthology of prose and poetry, 1965) 

“เด็กน้อยคนเรียนรู้ที่จะรักหนังสือ รักกำรอ่ำน โดยตัวของเขำเอง  
เด็กบำงคนต้องใช้สิ่งล่อใจให้เข้ำมำอยู่ในโลกมหัศจรรย์ของถ้อยค�ำ 
ที่บรรจงเขียนขึ้นในหนังสือ และเด็กบำงคนก็ต้องแสดงวิธีกำรให้เขำดู” 

นักกิจกรรมห้องสมุดซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และเข้าถึงหนังสือมากมายที่เป็นแรงบันดาลใจนี่แหละ 
เหมาะสมที่สุดที่จะมีบทบาทนี้ ใครจะรู้วิธีท�าให้หนังสือมีความพิเศษและน่าตื่นเต้นได้เท่ากับนักกิจกรรม 
ห้องสมุดล่ะ ? จะวิเศษขนาดไหนที่ได้ฟังหนังสือดี ๆ จากคนอ่านเยี่ยม ๆ ฯลฯ เด็กเล็กที่ได้รับประสบการณ ์
ความสนุกสนานเช่นน้ันมีแนวโน้มที่จะค้นพบการเรียนรู้ที่จะอ่านได้ง่ายขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะเขา
ได้เห็นตัวอย่างการเปิดหนังสืออีกเล่ม อีกเล่ม และอีกเล่ม และวิธีการท�าเช่นนี้ท�าให้หนูต้องอยากหาและ 
อยากอ่านเอง 

เด็กได้ประโยชน์โดยตรงจากการฟังนิทานจากหนังสือในห้องสมุด ส่วนพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กก็ได้ 
เรียนรู้วิธีที่จะอ่านหนังสือร่วมกันกับเด็กอย่าง “มืออำชีพ” 
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หนังสือแบบไหนท่ีเหมาะส�าหรับการอ่านเป็นกลุ่มกับทารกและ
เด็กเล็ก ? หากเราต้องการส่งเสริมการรักหนังสือ ตัวช่วยที่ดีที่สุด 
ในการเลือกหนังสือก็คือเล่มที่ผู้น�ากิจกรรมรู้สึกสนุกหรือชอบนั่นแหละ 
ความกระตือรือร้นของคุณจะแผ่กระจายออกไป ถ้าคุณเห็นว่าหนังสือ 
เล่มนั้นสนุกสนาน เด็ก ๆ  ก็จะสนุกสนานตามไปด้วย ใช้หนังสือที่มีเนื้อหา
ซึ่งจะกระตุ้นความสนใจและให้เกิดการพูดคุยได้มาก ๆ หาหนังสือที่มี
ตัวละครและโครงเร่ืองที่เด็กเล็กจะสามารถเช่ือมโยงด้วยและเข้าใจได้ 

เลอืกหนงัสอืทีม่ภีาพวาดทีล่ะมนุดึงดูดสายตา ซึง่สามารถมองเหน็ได้ 
ในระยะไกลส�าหรับทารก

เลือกหนังสือง่าย ๆ มีสีสันและมีภาพเหมือนของจริงที่ชัดเจน หรือเป็นภาพวาดของสิ่งของท่ีคุ้นเคย 
และกิจกรรมที่เด็กท�าทุก ๆ วัน หนังสือที่สะท้อนเรื่องราวในบ้านและเรื่องของเด็กวัยอนุบาล (ประมาณ  
๒ - ๕ ขวบ) ช่วยสร้างความเข้าใจแก่เด็กและท�าให้การอ่านเก่ียวข้องโดยตรงกับเขา 

หนังสือสามมิติ (pop-up books) และหนังสือที่มีชิ้นส่วนกระดาษเปิด - ปิดบนหน้าหนังสือ  
(flap books), หนังสือสัมผัส, หนังสือมีเสียง ช่วยกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมของเด็ก ๆ และ
เฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับเด็กพิเศษ (เด็กที่มีความต้องการด้านการศึกษาพิเศษ) 
รวมถึงเด็กที่เข้าใจภาษาท่ีคุณก�าลังอ่านอยู่น้อย แม้ว่าหนังสือเหล่าน้ีอาจจะ
ไม่เหมาะกับการอ่านเป็นกลุ่มใหญ่ก็ตาม หนังสือที่ให้ความขบขันมักได้รับ 
ความนิยมเสมอ หนังสือที่เป็นค�าคล้องจอง มีจังหวะเสียงและใช้ค�า/วลีซ�้าไป 
ซ�้ามาก็เหมาะส�าหรับเด็ก เพราะมันจะช่วยในด้านความจ�าและความเข้าใจ
ของเด็ก และพัฒนาทักษะการรู้หนังสือแรกเริ่มได้เป็นอย่างดี แล้วยังเหมาะ
ที่สุดส�าหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ออกเสียงไปพร้อม ๆ  กัน ต่อค�า ตามค�า  
ได้อย่างคล่องปากเพราะความซ�้าของค�าและวลีน่ันเอง)

สิ่งที่ต้องค�านึงถึงให้มากอีกประการหน่ึงคือ ช่วงความสนใจของเด็ก ทารก และเด็กวัยเตาะแตะ 
ต้องใช้หนังสือสั้น ๆ ที่ดึงความสนใจได้มาก ๆ หน่อย และอย่าใช้หลายเล่มจนเกินไป เด็กปฐมวัยตอนต้นน้ี  
จ�าเป็นต้องใช้เวลาท�าความเข้าใจภาพและค�า มากกว่าเด็กที่โตกว่าหรือปฐมวัยตอนกลางขึ้นไป เด็กที่โตกว่า  
โดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฟังนิทานจากหนังสือเป็นประจ�า จะมีความสนใจจดจ่อหรือ 

มีสมาธิได้นานกว่า แต่ก็ยังจ�าเป็นจะต้องใช้หนังสือที่มีการกระตุ้นความสนใจมาก ๆ เช่นกัน พึงระมัดระวัง
เรื่องความต้องการทางด้านอารมณ์ เช่น กลุ่มเด็กที่โตกว่าอาจจะชอบเรื่องที่กลุ่มเด็กเล็กกว่าบางคน 
รู้สึกกลัว นักกิจกรรมห้องสมุดหรือพัฒนาเด็กปฐมวัย (ผ่านหนังสือ) ต้องท�าความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นเด็กตัวน้อย ๆ  ที่มีช่วงพัฒนาการแตกต่างกัน เพื่อจะได้เสนอและสนองความต้องการที่ละเอียดอ่อนนั้น 
ให้เหมาะสม และเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพ

สิ่งที่ต้องค�านึงในประการต่อมาคือ ต้องหลีกเลี่ยงหนังสือส่งเสริมให้เกิดการรับรู้การคิดแบบเหมารวม  
(stereotypes) อาทิ ให้ภาพรวมว่าชาวตะวันตกเป็นอย่างไร หรือคนในเอเชียเป็นอย่างไร ในลักษณะ 
เหมารวม หากแต่เด็ก ๆ จะได้รับคุณค่าจากหนังสือยิ่งกว่าเมื่อค�านึงข้อความและ/หรือภาพ ที่มุ่งน�า 
เด็กให้รู้จักอะไรอย่างหลากหลายและเที่ยงธรรม เช่น เป็นหนังสือ 
ในชุดท่ีท�าให้เด็ก ๆ ได้ประสบการณ์ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
อันหลากหลายของผู้คนในสังคมของเรา ได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้าน 
และอ่ืน ๆ ในโลกกว้าง อ่านหนังสือสองภาษาบ้างก็คงจะดีไม่น้อย  
แม้ว่าส่วนใหญ่เราจะอ่านเพียงภาษาเดียวก็ตามที

การส่งเสริมหนังสือที่ดีไม่ใช่แค่ กำรเลือกเรื่องที่ดี เท่านั้น  
แต่ยังเก่ียวกับ วิธีกำรในกำรสื่อสำรไปถึงเด็กอย่ำงมีชีวิตชีวำ ด้วย  
แล้วแบบไหนล่ะคือวิธีท่ีดีที่จะท�าให้หนังสือมีชีวิตส�าหรับเด็ก ๆ ?  
เด็ก ๆ ชอบฟังเสียงที่แตกต่างของตัวละครต่าง ๆ ใช้การแสดงออก 
ทางสีหน้าและน�้าเสียง รวมถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มาก อุปกรณ์ประกอบ เช่น หมวก ผ้าพันคอ 
ของเล่นนุ่มน่ิม ฯลฯ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจและสนุกกับหนังสือ หรือบางทีจะน�าเอาหุ่นมือมาเป็นตัวละคร
ในเรื่องด้วยก็จะดีไม่น้อย ให้เขาจับสิ่งของที่น�ามาเป็นอุปกรณ์ประกอบการอ่านนิทานด้วยก็ได้ จะท�าให ้
เด็ก “เข้ำใจ” และ “ได้ใจ” เด็กด้วย 

ส่วนการดึงเด็กให้มีส่วนร่วมมีความแตกต่างกัน เด็กเล็ก ๆ ชอบท่ีจะร่วมต่อค�าสุดท้ายในประโยค 
ที่เป็นจังหวะ เด็กวัย ๓ - ๔ ขวบ ชอบเล่นบทบาทสมมุติ เมื่อคุณครูบรรณารักษ์แนะน�าการอ่าน นิทำนท่ีมี 
ตัวละครเป็นเสือน้อย คุณครูก็ขอให้เด็กวัย ๔ - ๕ ขวบ ในห้องสมุด จินตนาการว่าเขามีหูเหมือนหูเสือ  
และล�าตัวมีลายเสือด้วย ซึ่งก็เป็นวิธีน่ารัก ๆ วิธีหนึ่งที่จะท�าให้เหล่าเด็ก ๆ ต้ังใจซึมซับรับฟังเนื้อหา
นิทาน การใช้เครื่องแต่งตัวก็เป็นที่นิยมกันมาก กิจกรรมศิลปะและการประดิษฐ์แบบง่าย ๆ ที่เกี่ยวโยงกับ 
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หนังสือก็สนุก และช่วยเสริมความเข้าใจ และความประทับใจด้วย 
ตัวอย่างเช่น เด็ก ๆ อาจจะท�าหรือระบายสีหน้ากากเป็นสัตว์ต่าง ๆ  
ที่ปรากฏในเร่ือง เป็นต้น 

การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการตามแก่นเรื่องก็เป็นวิธีที่ดี  
เราอาจจะใช้หนังสือนิทานเร่ือง เกี่ยวกับสวนสัตว์ ร่วมไปกับหนังสือ
ประเภทให้ข้อมูลความรู้ ที่ดึงดูดใจและมีกิจกรรมการท�าหนังสือ 
สามมิติ (pop-up pages) ที่มีสัตว์ต่าง ๆ ตามเน้ือเรื่อง ส�าหรับ 
เด็กเล็ก หนังสือเรื่องเดียวกันนี้จะเหมาะกับกิจกรรมท่ีท�าไปพร้อม ๆ 
กับอุปกรณ์ที่เป็นสัตว์ และร้องเพลงท่ีเกี่ยวกับสัตว์

 สู่บทสรุป...

ความมหัศจรรย์เป็นค�าท่ีเหมาะท่ีสุดท่ีจะสรุปความ ว่าด้วยห้องสมุดเด็กปฐมวัยยุคใหม่ ซ่ึงจะต้อง
มีกิจกรรมที่ส�าราญใจและได้ประโยชน์ และหนังสือภาพและหนังสือมากมายที่เป็นสิ่งกระตุ้นที่ดีเยี่ยม 
ต่อการเรียนรู้ของทารกและเด็กเล็ก และด้วยกิจกรรมของห้องสมุดน่ีแหละที่จะช่วยกระจายข่าวสาร 
เก่ียวกับห้องสมุดและการอ่าน กิจกรรมที่วางแผนมาดีและหนังสือที่เลือกมาอย่างดีจะน�าส่งประโยชน ์
ต่อเด็กและครอบครัวได้มหาศาล ที่เยี่ยมที่สุดคือเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และแน่นอน - เต็มไปด้วย 
ความมหัศจรรย์

จากเรื่อง Successful library activities for the early years and ways to promote books effectively by Anne Harding  
(วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านของเด็กและวัยรุ่น, ห้องสมุดเด็กและห้องสมุดโรงเรียน และการจัดเตรียม 
พิพิธภัณฑ์ส�าหรับวัยรุ่นและครอบครัว) ตีพิมพ์ในหนังสือ Library Services from Birth to Five: Delivering the best start. 
Carolynn Rankin and Avril Brock, ed. Brock, Facet Publishing, 2015.
http://www.anneharding.net/successful-library-activities-early-years-effective-book-promotion.html

การพูดคุยและการเล่นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการอ่านหนังสือร่วมกัน  
จะท�าให้เด็ก ๆ เข้าใจสิ่งที่ได้ยินและเห็น เชื่อมโยงกับชีวิตของเขาเอง และได้พบกับความมหัศจรรย์
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (๑๙๘๙) ขององค์การสหประชาชาติ เน้นถึงสิทธิของเด็กทุกคนที่จะ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการเข้าถึงสารสนเทศ ทั้งที่เป็นวัสดุส่ิงพิมพ์ 
และโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ความเท่าเทียมกันทุกคน ไม่จ�ากัดอายุ, ชาติพันธุ์, เพศ, ศาสนา,  
พื้นเพทางชนชาติและวัฒนธรรม, ภาษา, สถานะทางสังคม หรือทักษะและความสามารถของบุคคล

นี่ย่อมหมายความว่า เด็กตั้งแต่แรกเกิดมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพของเขาในด้านต่าง ๆ  
และหนึ่งในนั้นคือศักยภาพในด้านภาษาและการอ่าน

ด้วยความตระหนักดังกล่าว สมาพันธ์สมาคมห้องสมุดนานาชาติ (IFLA) จึงได้กระตุ้นให้ห้องสมุด
ให้การบริการแก่เด็ก โดยพัฒนาคู่มือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับการให้บริการแก่เด็กเล็ก ซ่ึงเป็นวัยท่ี 
แต่เดิมบรรณารักษ์และคนทั่วไปไม่ค่อยได้คิดถึง เพราะคิดว่ายังอ่านหนังสือไม่ออก แต่สมาพันธ์ห้องสมุด
นานาชาติระบุไปเลยว่าจะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้าง ส�าหรับเด็กทารก (๐ - ๑๒ เดือน) และเด็กเล็ก 

Best Practices ห้องสมุดเพื่อเด็กปฐมวัย
ท�าอะไร อย่างไร ที่ไหน

วัยเตาะแตะ (๑ - ๓ ขวบ) กับครอบครัวของเด็ก และให้การสนับสนุนหน่วยงานองค์กรท่ีด�าเนินงาน 
เกี่ยวกับการรู้หนังสือแรกเริ่มและบริการที่เหมาะสมส�าหรับเด็กเล็ก

และแม้ว่าห้องสมุดต่าง ๆ ตระหนักในความส�าคัญของการจัดบริการเพื่อเด็กปฐมวัย และหลายแห่ง
เห็นว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งของห้องสมุดในยุคใหม่ ในยุคที่งานวิจัยด้านพัฒนาการทางสมองในช่วงปฐมวัย 
ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลที่ได้จากการพูดคุย การร้องเพลง และการอ่านหนังสือให้ทารกและเด็ก 
วัยเตาะแตะฟัง สามารถท�าให้ได้มาซ่ึงค�าพูดและการสื่อสาร (เกิดการเรียนรู้ด้านการพูดและภาษา) สภาพ
แวดล้อมของเด็กมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาทักษะก่อนการอ่าน (pre-reading skills) ห้องสมุดหลายแห่ง 
เข้าใจในหลักการแล้ว แต่ก็ยังมองไม่ออกว่าจะบริการแก่เด็กทารก เด็กวัยเตาะแตะ รวมถึงเด็กก่อน 
วัยเรียนได้อย่างไร จะท�าแผนหรือโครงการอย่างไรดี

โมเดลหรือต้นแบบของห้องสมุดที่ได้ด�าเนินการและประสบผลส�าเร็จ จะเป็นแบบหรือแนวทางให ้
ห้องสมุดอ่ืน ๆ ได้น�าไปประยุกต์ หนึ่งในห้องสมุดที่ถือได้ว่าเป็น best practice ในด้านบริการแก ่
เด็กปฐมวัย และประสบความส�าเร็จ คือ ห้องสมุดแห่งรัฐนิวยอร์ก (New York State Library)1 ซึ่งม ี
แผนการรู้หนังสือแรกเริ่ม (Early Literacy Plan) เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์เพื่อจะหาแนวปฏิบัติต้นแบบ  
(best practices) เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือแรกเร่ิมของเด็กปฐมวัยในห้องสมุด จากการศึกษาพบว่า จะต้องม ี
รูปแบบในการส่งเสริมการรู้หนังสือแรกเริ่มของเด็กปฐมวัย ที่น่าชื่นชม เป็นสากล และควรน�ามาใช้เป็น 
โมเดลวิธีปฏิบัติ ส�าหรับแผนงานการรู้หนังสือข้ันต้นของเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
ประชาชนของรัฐนิวยอร์ก มี ๓ โครงการ ได้แก่ โครงกำร “เด็กทุกคนพร้อมที่จะอ่ำน”  
(Every Child Ready to Read) โครงกำร “ห้องสมุดเพื่อครอบครัว” (Family Place  
Libraries) และ โครงกำร “มำเธอร์ กู๊ส ออน เดอะ ลูส : ร้องเพลงเด็กร่วมกัน”  
(Mother Goose on the Loose) แต่ละรูปแบบน�าเสนอวิธีการที่มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะตัวที่ต่างกันออกไป 

1 ห้องสมุดแห่งรัฐนิวยอร์ก (New York State Library) เป็นส่วนหน่ึงของกรมการศึกษาทางวัฒนธรรม กระทรวงการศึกษา 
ของมลรัฐนิวยอร์ก เป็นห้องสมุดเพื่อการวิจัย รวบรวมและจัดท�าข้อมูลเพื่อสนับสนุนการท�างานของรัฐบาลท้องถิ่น มีหน่วยงาน 
ภายในห้องสมุดที่เรียกว่า ส�านักพัฒนาห้องสมุด ท�างานร่วมกับห้องสมุดในรัฐ ๗๓ แห่ง ในการจัดบริการของห้องสมุดสู ่
ประชาชน นอกจากนี้ส�านักพัฒนาห้องสมุดก็ยังเป็นผู้บริหารงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นกระจาย 
ไปสู่โปรแกรมและบริการของห้องสมุดต่าง ๆ ด้วย
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โครงกำร “เด็กทุกคนพร้อมที่จะอ่ำน” ยึดหลักการการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กเพื่อน�าไปสู ่
การพัฒนาเด็กในการเสริมสร้างความพร้อมด้านการอ่าน โครงกำร “ห้องสมุดเพื่อครอบครัว” ใช้พื้นที่ 
ในห้องสมุดเพื่อการฝึกฝนและการเล่นเพื่อน�าไปสู่ผลลัพธ์คือการรู้หนังสือแรกเริ่มของเด็กปฐมวัย ส�าหรับ
โครงกำร “มำเธอร์ กู๊ส ออน เดอะ ลูส : ร้องเพลงเด็กร่วมกัน” คุณแม่อ่านนิทานให้หนูฟังจากหนังสือ  
มาเธอร์ กู๊ส ออน เดอะ ลูส เป็นกิจกรรมประยุกต์งานวิจัยและหลักการเรียนรู้มาสู่กิจกรรมการอ่านนิทาน 
ให้เด็กฟัง ท่ีเรียกว่า สตอรี่ไทม์ (storytime) ส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 

 ลองมาดูรายละเอียดและเสน่ห์ของแต่ละโครงการ

๑. การให้ความรู้แก่พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กด้วยแนวคิด 
   “เด็กทุกคนพร้อมที่จะอ่าน”

จากการหารือกันระหว่างหน่วยงานท้ังสองได้ข้อสรุปเป็นท่ีชัดเจน
ว่า วิธีที่น�าไปสู่ผลลัพธ์ของการรู้หนังสือแรกเริ่มท่ีดีที่สุด สามารถท�าให ้
ประสบผลส�าเร็จได้โดยการให้การอบรมแก่พ่อแม่และผู ้เลี้ยงดูเด็ก  
ถ้าผู้ใหญ่กลุ่มแรกในชีวิตของเด็กได้เรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความส�าคัญ 
ของการรู้หนังสือแรกเร่ิม และวิธีการที่จะปลูกฝังทักษะความพร้อมเพื่อ 
การอ่าน (pre-reading skills ) จากที่บ้าน ก็จะส่งผลต่อความพยายาม 
ของห้องสมุดให้เพิ่มขึ้นได้เป็นทวีคูณ สิ่งที่จะละเลยไม่ได้ก็คือ การอบรม 
ให้ความรู้แก่พ่อแม่นั้น จะต้องอิงกับงานวิจัยในปัจจุบันให้มากที่สุด  
และต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง

โครงการชุดแรกของโครงการ “เด็กทุกคนพร้อมที่จะอ่ำน” นี้  
สร้างสรรค์ขึ้นโดยนักวิจัยระดับชาติ ดร. จี. ซี. ไวท์เฮิร์สท และ ดร. ซี. เจ. โลนิกัน โดยท�าการทดลองและ
ประเมินผลจากโครงการน�าร่องในห้องสมุดทั่วประเทศ และถอดบทเรียนจัดพิมพ์เผยแพร่ในปี ๒๐๐๔  
ต่อมาในปี ๒๐๐๘ คณะท�างานเฉพาะกิจท่ีร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานได้ท�าการวัดผลของโครงการ และ 
ได้ข้อสรุปว่า เนื้อหาสาระในการอบรมของโครงการเด็กทุกคนพร้อมที่จะอ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนให้อยู ่
บนฐานของงานวิจัยใหม่ ๆ และเสนอแนะให้มีการปรับเน้ือหาสาระให้ทันการณ์อยู่เสมอ

ดร. ซูซาน บี. นิวแมน และ ดร. ดอนน่า ซีลาโน ด�าเนินการวิจัยและสร้างเน้ือหาสาระของโครงการ 
เด็กทุกคนพร้อมท่ีจะอ่าน ชุดที่สอง ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในปี ๒๐๑๑ ในชุดท่ีสองนี้มีกรอบแนวปฏิบัติ  
๕ ประการ (การพูดคุย การร้องเพลง การอ่าน การเขียน และการเล่น) และมีพ้ืนฐานอยู่บนหลักการ 
ดังต่อไปน้ี

 การอ่านเป็นทักษะชีวิตท่ีจ�าเป็น
 การเรียนรู้ที่จะอ่านเริ่มต้นตั้งแต่เกิด
 พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเป็นครูคนแรกและเป็นครูที่ดีที่สุดของเด็ก
 การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือบทบาทหลักของห้องสมุดประชาชน ดังน้ัน ห้องสมุดประชาชน จะต้อง 
สนับสนุนพ่อแม่และผู้เล้ียงดูเด็กพัฒนาทักษะการรู้หนังสือแรกเร่ิมของเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึงหกขวบ
 “เด็กทุกคนพร้อมที่จะอ่ำน” เป็นโครงการท่ีให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้พวกเขามีทักษะ 
และกลยุทธ์ที่สามารถน�าไปใช้เพื่อช่วยให้เด็กมีความพร้อมที่จะอ่าน

Every Child Ready to Read @ 
your library เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 
๒ หน่วยงานของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน 
คือ สมาคมห้องสมุดประชาชนและสมาคมเพื่อบริการห้องสมุด 
แก่เด็ก ซึ่งสนับสนุนให้เปลี่ยนวิธีปฏิบัติจากโปรแกรมส�าหรับเด็ก 
มาเป็นการให้ความรู้แก่พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก ความคิดแรกเริ่มนี้ 
เริ่มขึ้นในปี ๒๐๐๐ เพื่อตอบสนองต่อผลวิจัยทางการศึกษา 
ระดับชาติที่พบว่า เด็กอเมริกันจ�านวนมากเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
โดยไม่มีทักษะการรู้หนังสือแรกเริ่มท่ีจ�าเป็นต่อการเรียนรู้ท่ีจะ 
อ่านหนังสือ ห้องสมุดประชาชนใช้ยุทธศาสตร์จากสถานที่ตั้งซึ่งมี
อยู่ในชุมชนทั่วทุกแห่ง และสามารถเข้าถึงได้ทั้งเด็กก่อนวัยเรียน
และครอบครัว ใครอยู่ใกล้ห้องสมุดท่ีใดก็ไปท่ีนั่นได้
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“ห้องสมุดเพื่อครอบครัว” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
เด็กปฐมวัย ให้ความรู้กับพ่อแม่ ส่งเสริมในด้านการรู้หนังสือแรกเริ่ม (emergent literacy / early  
literacy)2 การขัดเกลาทางสังคม (socialization) และสนับสนุนให้ครอบครัวให้ความส�าคัญกับ 
เด็กแรกเกิดถึงสามขวบ สำระหลักของโครงกำรนี้ คือ กำรเล่นเป็นสิ่งส�ำคัญต่อกำรเรียนรู้ของเด็กเล็ก  
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติแบ่งออกเป็น ๕ ครั้ง ประกอบด้วย

 การปฐมนิเทศและการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้หนังสือแรกเริ่ม
 การพัฒนาเด็กในด้านการพูด, การฟัง และภาษา
 พัฒนาการของเด็ก
 โภชนาการ
 ดนตรี, การเล่น และการออกก�าลังกาย

เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดจะได้
รับการฝึกอบรมท้ังในด้านการจัด
กิจกรรมในและนอกสถานที่ และ
การสร้างพันธมิตรกับชุมชน

 

เด็กทุกคนพร้อมที่จะอ่าน โครงการ ๒ ได้จัดให้มีการอบรม 
เชิงปฏิบัติการให้กับบรรณารักษ์ท่ีจะเป็นผู้น�าการอบรมให้แก่พ่อแม่และ 
ผู้เลี้ยงดูเด็ก โดยมีการอบรม ๔ ครั้ง ซึ่งออกแบบมาให้ทั้งผู้ปกครอง
และเด็กเข้าร่วมพร้อมกันด้วย สาระในหนังสือคู่มือที่แจกให้กับผู้เข้า 
อบรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับการรู้หนังสือแรกเริ่ม พัฒนาการ
ของเด็ก การออกแบบกิจกรรมและการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ (public 
space) เพื่อสร้างทักษะการรู้หนังสือแรกเร่ิม

๒. พื้นที่สร้างสรรค์ การแนะแนวและการเล่นใน “ห้องสมุดเพื่อครอบครัว”

ห้องสมุดเพื่อครอบครัว เริ่มโครงการทดลองในปี ๑๙๗๙ ที่ห้องสมุดประชาชนมิดเดิล คันทรี  
ในเมืองเซ็นเตอร์รีช รัฐนิวยอร์ก เป็นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพ่อแม่ลูก โครงการน�าร่อง 
ในครั้งนั้นถือเป็นนวัตกรรมของการเปิดห้องสมุดให้กับเด็กเล็ก และการให้ความส�าคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพ่อแม่กับเด็กในพื้นที่ของชุมชน ที่มีเครื่องอ�านวยความสะดวกครบครัน (ในลักษณะห้องสมุด 
มีชีวิต) รูปแบบของโครงการน�าร่องที่ห้องสมุดประชาชนมิดเดิล คันทรี ได้ขยายออกไปสู่ห้องสมุดต่าง ๆ  
ทั่วประเทศในเวลาต่อมา

2 การรู้หนังสือแรกเร่ิม หรือบางแห่งเรียกว่า ภาษาแรกเร่ิม หมายถึง พฤติกรรมการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยหรือ 
การรู้หนังสือของเด็กก่อนที่จะเด็กจะเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นทางการ
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พื้นที่เพื่อครอบครัว (family place) เป็นส่วนส�าคัญในโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการคุณภาพที่น�าไป 
สู่ภาคปฏิบัติในห้องสมุดมากกว่า ๔๐๐ แห่ง ใน ๒๗ มลรัฐของสหรัฐอเมริกา เป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มให้กับห้องสมุดที่เน้นไปที่เด็กแรกเกิดถึง ๓ ขวบ (ต้องมีคุณแม่ คุณพ่อ หรือพ่ีเล้ียง มาด้วย) มีพันธกิจ 
ในการใช้พื้นท่ีสร้างสรรค์และการอุทิศเวลาของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด นอกจากนี้โครงการนี้ยังต้องใช้ 
งบประมาณเริ่มแรกค่อนข้างสูงในด้านการจัดหาทรัพยากร ซึ่งมีทั้งของเล่น อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ อันได้แก่ 
โต๊ะ เก้าอ้ี ช้ันวางของ ฯลฯ และการตกแต่งสถานที่ใหม่ 

๓. กิจกรรมประจ�าห้องสมุด “มาเธอร์ กูส ออน เดอะ ลูส”

 โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรม
การร้องเพลงเด็ก (โดยน�ามาจาก
หนังสือรวมเพลงกล่อมเด็กยุคก่อนที่มี
ลักษณะเหมือนเป็นนิทานค�ากลอนสั้น ๆ   
ชื่อหนังสือ “มำเธอร์ กูส ออน เดอะ ลูส”) ส�าหรับเด็กวัยแรกเกิด 
ถึง ๓ ขวบ ใช้เวลาครั้งละ ๓๐ นาที พัฒนาขึ้นโดย ดร. เบ็ตซี  
ไดแมนท์-โคเฮน ผู้น�าเอาหลักในการจัดกิจกรรมของห้องสมุด 
มาประสานกับวิธีการ “3 L - Listen, Like, Learn” (ฟังแล้ว
ชอบก่อนจึงเกิดการเรียนรู้) ของ บาร์บารา เคส-เบ็กกส์ ซ่ึงเป็น 
วิธีการสอนดนตรีให้กับเด็กเล็ก 

ไดแมนท์-โคเฮน จัดให้มีโปรแกรมนี้สัปดาห์ละครั้งที่ห้องสมุดหนังสือภาพส�าหรับเด็ก รูธ ยูธ วิง  
(Ruth Youth Wing) ของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิสราเอลในเยรูซาเลม ด�าเนินการอยู่หลายปี ก่อนที่จะน�าไป 
สู่เมืองบัลติมอล ในรัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ในปี ๑๙๙๙ กิจกรรมร้องเพลงด้วยความเบิกบานใจ 
ของเด็ก ๆ นี้ได้รับความนิยมอย่างมากและมักจะจัดขึ้นเป็นประจ�าในห้องสมุดหลาย ๆ แห่ง นอกจากนี ้
ในศูนย์รับเลี้ยงเด็กต่าง ๆ ก็นิยมน�าไปจัดเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เช่นกัน

พันธกิจของโครงการนี้คือ การให้เด็กมีส่วนร่วมและการให้ความรู้แก่เด็กทารกถึงวัย ๓ ขวบ ด้วย 
ความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก และชุมชน โดยใช้โปรแกรมท่ีเป็นความบันเทิงและเป็นกลยุทธ์ 
สร้างสรรค์ ที่มุ ่งหวังเพาะหว่านและปลูกฝังทักษะการรู้หนังสือขั้นต้นและทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็ก  
บรรณารักษ์จะเป็นผู้อ�านวยความสะดวกมากกว่าท่ีจะเป็นผู้น�าเสนอหรือผู้สอน

โครงการ มำเธอร์ กูส ออน เดอะ ลูส เป็นลักษณะของกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ�าในห้องสมุด  
ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นสตอรี่ไทม์ (storytime) ซึ่งออกแบบมาส�าหรับเด็กเล็ก มีการออกเสียงสัมผัสสระ  
ร้องเพลง เล่นน้ิวมือและท่าทาง และใช้รูปแบบของการท�าซ�้า ๆ ที่เด็กสามารถคาดเดาได้ 
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บรรณารักษ์ต้องเข้าอบรมกรอบการท�างาน ๑๐ ครั้ง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเต็มวัน  
ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยด้านพัฒนาการทางสมองในปัจจุบัน การเล่นเพื่อการพัฒนา และ 
ฝึกปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม 

เมื่อได้แนวคิด แนวทางเพื่อท�าให้เกิดเป็นห้องสมุดเพ่ือเด็กปฐมวัย จากท่ีผู้รู้ได้ศึกษาและประเมินผล 
จนออกมาเป็นสูตรแห่งความส�าเร็จ บัดนี้ถึงเวลาลงมือปฏิบัติการจากที่ได้ต้นแบบมาจากสิ่งที่เรียกว่า  
Best Practice ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เรียกว่า “Best – ดีที่สุด” ส�าหรับเด็กปฐมวัยหรือไม่ 
อยากได้ค�าตอบจากผู้ทุ่มเทเพื่อปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ในคร้ังนี้

ในปี ๒๐๐๒ Mother Goose on the Loose ได้รับรางวัล Godfrey Award รางวัล
ยอดเยี่ยมส�าหรับโปรแกรม (กิจกรรม) ส�าหรับเด็กและครอบครัวในห้องสมุดสาธารณะ

ในแต่ละปีวารสาร Public Library จะคัดเลือกบทความที่โดดเด่นและมีคุณลักษณะ 
ที่ดีที่สุดให้เป็นบทความยอดเยี่ยมประจ�าปี ในปี ๒๐๐๔ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่บทความ 
เรื่อง “Mother Goose on the Loose : กำรประยุกต์งำนวิจัยทำงสมองไปสู่โปรแกรม 
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยในห้องสมุดประชำชน” บทความนี้ตีพิมพ์ในฉบับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 
๒๐๐๔

ในปี ๒๐๐๔ เบ็ตซี ไดแมนท์-โคเฮน ได้รับเลือกจากวารสารห้องสมุด Library Journal 
ให้เป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวที่มีอิทธิพล : ผู้สร้างอนาคตให้กับห้องสมุด (“Movers and  
Shakers”) ความส�าเร็จส่วนใหญ่มาจาก Mother Goose on the Loose ผลจากการ 
ได้รับเลือกในคร้ังน้ัน ท�าให้ส�านักพิมพ์ Neal-Schuman (ส�านักพิมพ์ของสมาคมห้องสมุด
อเมริกัน อยู่ในชิคาโก) เชิญให้เธอเขียนหนังสือเรื่อง Mother Goose on the Loose  
จากน้ันห้องสมุดท่ัวสหรัฐก็เรียกร้องให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการขึ้น
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ในปี ๒๐๑๓ ห้องสมุดแห่งรัฐนิวยอร์ค ท�าการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรม
ของโปรแกรมการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัยในห้องสมุด และคัดเลือกให้ Mother Goose  
on the Loose เป็นหนึ่งในสามของกิจกรรมที่เป็น best practices ทั้งในด้านค�าช่ืนชม 
และมีความเป็นสากล

ในรายงานปี ๒๐๑๕ เรื่อง Brain-Building Powerhouses : How Museums and  
Libraries Can Strengthen Executive Function Life Skills ที่จัดพิมพ์โดยสถาบัน 
ครอบครัวและการท�างาน (Families and Work Institute) ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์ 
และการบริการห้องสมุด ยกย่องให้ Mother Goose on the Loose เป็นต้นแบบแนวปฏิบัติ 
ในระดับชาติ และจัดเป็นแนวปฏิบัติในการ “สร้ำงสมอง” ที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะสมอง EF  
(executive function skills / ชุดกระบวนการทางความคิดเพื่อชีวิตที่ส�าเร็จ)

ที่มา : http://www.mgol.net/about/history/

บริการของห้องสมุดส�าหรับเด็กปฐมวัยในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งจัดให้มีโปรแกรม  
Mother Goose on the Loose เป็นโปรแกรม/กิจกรรมประจ�าห้องสมุด (ส�าหรับเด็กทารก 
และวัย ๑ - ๓ ขวบ) นอกจากนี้ Mother Goose on the Loose ก็ยังได้รับความนิยม 
น�าไปใช้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของหลักสูตรเด็กอนุบาล (วัย ๓ - ๕ ขวบ) 
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คุณแม่วัย ๓๔ ปี คนหนึ่งได้เล่าว่า เธอเป็นผู้เข้าไปร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปในห้องสมุดซึ่งแต่เดิม 
เป็นห้องสมุดเล็ก ๆ แต่ปัจจุบันได้รับยกย่องให้เป็นห้องสมุดต้นแบบในฐานะห้องสมุดเพื่อการเรียนรู ้
ส�าหรับเด็กปฐมวัย (และพ่อแม่) เธอรู้สึกว่า นี่เป็นการพลิกเปิดหน้าหนังสืออันแสนสนุกในห้องสมุด

เธอและลูกน้อยวัย ๒๐ เดือน เป็นหน่ึงในกลุ่มพ่อแม่อีกหลาย ๆ คน พร้อมลูกเล็กเด็กน้อยที่เข้าร่วม 
การจัดกิจกรรมรายสัปดาห์ของห้องสมุดมิดเดิล คันทรี (ในเมืองเซ็นเตอร์รีช รัฐนิวยอร์ก) กิจกรรมนี ้
มีชื่อว่า เวิร์คช็อปพ่อแม่กับลูก (Parent / Child Workshop) “ฉันเห็นว่ำโปรแกรมนี้มีประโยชน์มำก  
ฉันเป็นแม่ที่ไม่ได้ออกไปท�ำงำนนอกบ้ำน และเพรำะแถวบ้ำนก็ไม่ค่อยมีครอบครัวท่ีมีเด็กเล็กท่ีลูกจะได ้
เล่นด้วย” คุณแม่คนนี้จึงเห็นเป็นการดีที่ลูกจะได้ไปเล่นกับเด็กอ่ืน ๆ และเธอเองก็จะได้พบปะพูดคุยกับ 
พ่อแม่คนอ่ืน ๆ

  ปฏิบัติการอันแสนสนุกในห้องสมุดธรรมดาๆ 
ที่กลายเป็น “ต้นแบบระดับชาติ ”

ตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีจัดข้ึน ๕ สัปดาห์ พ่อแม่ ปู่ย่า 
ตายาย และสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู ้เลี้ยงดูเด็ก มาพร้อมกันกับ 
เด็กเล็ก ๆ วัยไม่เกิน ๓ ขวบ ทั้งผู้ใหญ่และเด็กนั่งกันอยู่บนพ้ืนห้อง 
และเล่นของเล่นหลายอย่าง, ร้องเพลงเด็กร่วมกัน, ต่อบล็อก, ท�ากิจกรรม 
งานประดิษฐ์ ฯลฯ ผู้อ�านวยการห้องสมุดเข้าใจดีว่า “คุณพ่อคุณแม่ 
หลำยคนไม่รู้ว่ำจะเล่นกับลูกอย่ำงไร” ห้องสมุดจึงท�าหน้าที่ “แนะน�ำวิธี
กำรเล่น และเชิญผู้เชี่ยวชำญด้ำนเด็กปฐมวัยมำพูดคุยในหัวข้อเกี่ยวกับ 
กำรเล้ียงดูเด็กด้วย” แนวคิดโดยรวมก็คือ การส่งเสริมความสัมพันธ์ 
ระหว่างครอบครัวกับเด็ก เด็กเล็กเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ และยิ่งผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ ์
ด้วยมาก เด็กก็จะยิ่งเรียนรู้ได้มากขึ้น 

นี่คือการท�าให้มีพื้นที่ส�าหรับครอบครัวในห้องสมุด หรืออีกนัยหนึ่งคือ ท�าให้ห้องสมุดเป็นบ้านของเรา  
(Family Place) ซ่ึงเริ่มในห้องสมุดแห่งนี้มาตั้งแต่ปี ๑๙๗๙ โดยบรรณารักษ์ แซนดี้ ไฟน์เบอร์ก วิธีการ 
คือ ให้พ่อแม่และลูกเล่นและท�ากิจกรรมร่วมกันในห้อง ๆ หน่ึง เด็ก ๆ และพ่อแม่ได้เรียนรู้ด้วยกัน  
ด้วยค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดท่ีได้รับการอบรมมาในด้านการศึกษาปฐมวัย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์คช็อป เป็นโปรแกรมหลักของโครงการห้องสมุดเพื่อครอบครัว 
(Family Place Library) มีการจัดตกแต่งพ้ืนท่ีห้องสมุดให้เหมาะกับการน�าเด็ก ๆ และพ่อแม่มาอยู่ 

ร่วมกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน 
ใครจะเชื่อว่า เด็ก ๆ รอวันไปห้องสมุด มีผู้บันทึกภาพของเด็ก ๆ 

มายังห้องสมุดดังน้ี
เดก็เลก็ ๆ  ทีม่าห้องสมุดประชาชนมดิเดลิ คนัทร ีในเมอืงเซน็เตอร์รชี  

รัฐนิวยอร์ก มักจะดึงมือคุณพ่อคุณแม่ให้รีบเดินผ่านหลายสิ่งอย่าง 
เพ่ือร่ีไปยัง พ้ืนที่ส�าหรับครอบครัว (Family Place) - พ้ืนท่ีแห่ง 
ความส�าราญของเด็กปฐมวัยที่มีอาณาบริเวณ ๖,๐๐๐ ตารางฟุต  
เด็กบางคนกระโดดเข้าไปในเรือที่เป็นชั้นวางหนังสือ บางคนก็ตรงไป
ที่โต๊ะเล่นเลโก้, โรงละครหุ่นมือ, เข้าไปนั่งอยู่ในหลุมนิ่ม ๆ รูปสิงโต  
หรือบางคนก็น่ังบนตักผู้ปกครองพร้อมกับอ่านหนังสือภาพ
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 สร้างศูนย์กลางส�าหรับพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูเด็ก

แซนดี้ ไฟเบอร์ก ใช้เวลาเป็นปีในการรวบรวมความคิดต่าง ๆ  เธอแวะไป 
ที่ศูนย์ข้อมูลเด็กปฐมวัยที่ห้องสมุดประชาชนนิวยอร์กสาขาหนึ่ง ซ่ึงที่นั่นม ี
พื้นที่ให้เด็กเล่นด้วยเก้าอี้โยก หัวหน้าของเธอจะอนุญาตให้เธอวางของเล่นเด็ก 
ไว้ใน ‘ห้องของชุมชน’ สักอาทิตย์ละวันไหม ? และค�าตอบคือ - ได้ จากน้ัน
เธอก็นึกถึงข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับพ่อแม่มือใหม่ คิดแล้วก็ติดต่อผู้ช�านาญการ 
ในด้านโภชนาการ, การพูดและภาษา, การเคลื่อนไหว (กล้ามเนื้อมัดใหญ ่
มัดเล็ก), พัฒนาการเด็ก เพื่อขอให้มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
ครอบครัวมือใหม่ตามหัวข้อที่จัด 

เริ่มแรกทีเดียว “วิทยำกรหลำยท่ำนถำมว่ำ ‘เรำจะบรรยำยให้กับพ่อแม่ยังไงถ้ำเด็ก ๆ  ก็อยู่ในห้องด้วย ?’  
ฉันบอกว่ำ ‘คุณไม่ต้องใช้กำรบรรยำย คุณแค่เดินไปรอบ ๆ  ห้องแล้วพูดคุยกับพวกเขำเท่ำน้ัน’  วิทยำกรบำงคน 
ก็ยังคงบอกว่ำ ‘เรำไม่รู้นะ ว่ำท�ำแบบนี้จะได้ผลหรือเปล่ำ’”

ในที่สุดบรรณารักษ์ไฟแรงก็หาทางเชิญชวนพ่อแม่มือใหม่ได้ ๒๕ ราย 
ให้มาเข้าเวิร์คช็อปแบบไม่เป็นทางการที่ห้องสมุด เธอไม่ได้ประกาศโฆษณา 
แน่ละมีความวิตกอยู่ไม่น้อย แล้วมันก็ใหม่มาก ทั้งในแง่ของแนวคิดและวิธีการ

แล้วเป็นอย่างไรต่อ ?
“หลังจำกวันแรก ก็มีอีก ๔๐ คน มำลงช่ือรอ มันท�ำให้ฉันตะลึงเลยล่ะ” 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง การพบปะของชุมชมที่ห้องสมุด 
มีคนมากขึ้น หนังสือเด็กและหนังสือส�าหรับการเลี้ยงดูลูกเพิ่มจ�านวนขึ้น  
และในที่สุด ห้องก็ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่ให้เป็นห้องใหญ่ที่เป็นพื้นที่
ส�าหรับเด็ก, ครอบครัว และขยายไปถึงชุมชน ชื่อเสียงของห้องสมุดมิดเดิล  
คันทรี เริ่มขจรขจาย ดึงดูดให้ผู้คนมาใช้บริการที่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของห้องสมุด 
แห่งน้ี ดึงดูดให้บรรณรักษ์ห้องสมุดอ่ืน ๆ หันมาสนใจในกิจกรรมท่ีถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมของห้องสมุด  
ดึงดูดให้ผู้บริหารให้ความสนใจในฐานะที่ห้องสมุดเป็น “ศูนย์เครือข่ำย” (hub) แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชุมชนที่สามารถท�างานเชื่อมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ อีกมากมาย

พันธกิจของห้องสมุดที่เรียกว่า Family Place Libraries หรือห้องสมุดที่เป็นบ้าน 
ของเรา คือการเพิ่มพูนความสามารถของห้องสมุดด้วยความตระหนักถึงศักยภาพของตน 
ในฐานะที่เป็นศูนย์ของชุมชนในด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของพ่อแม่และชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่แรกเกิด

แต่เม่ือก่อนมิได้เป็นเช่นน้ี...
เม่ือแซนดี ไฟน์เบอร์ก ผู้อ�านวยการของห้องสมุดเร่ิมมาเป็นบรรณารักษ์เด็กที่ห้องสมุดมิดเดิล คันทรี 

ในปี ๑๙๗๑ ห้องสมุดแทบไม่มีบริการให้กับเด็กอายุต�่ากว่า ๓ ขวบ เลย ในยุคที่เราต่างก็เชื่อกันว่า  
เด็กจะฟังนิทานจากการอ่านได้ก็ต้องอายุ ๓ ขวบขึ้นไป พ่อแม่ผู้ปกครองหากเข้ามาในห้องสมุดพร้อมเด็ก  
ถ้าเด็กไม่สามารถอยู่นิ่ง ๆ  ได้ ก็หมายความว่า จะถูกกีดกันออกไปด้วยเหตุผลว่าเด็กยังไม่พร้อม - นี่เป็นความคิด 
ของยุคนั้น ต่างจากบรรณารักษ์ผู้สร้างมิติใหม่ให้ห้องสมุดจนกลายเป็นต้นแบบของห้องสมุดเด็กปฐมวัย !

การเปลี่ยนแปลงเร่ิมขึ้นเมื่อบรรณารักษ์ผู้นี้ลาคลอด
เธอนึกย้อนถึงความคิดแต่หนหลัง “สำมีฉันออกไปท�ำงำนขณะที่ฉันยืนสะอื้นอยู่หน้ำประตู ‘คุณได้ออก 

ไปท�ำงำน แต่ฉันต้องดูแลลูก !’ ฉันต้องอยู่คนเดียว” อีกทั้งชุมชนในลองไอร์แลนด์ย่านที่เธออยู่แทบไม่มี 
สถานที่ไหนให้ออกไปพบปะกับใคร ๆ “เมื่อฉันกลับมำท�ำงำนหลังจำกลำไป ๕ เดือน ฉันก็ต้ังใจว่ำ ฉันต้อง 
ท�ำอะไรสักอย่ำงส�ำหรับพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูเด็ก ตลอด ๙ ปี ที่ฉันเป็นบรรณำรักษ์เด็ก ฉันคิดแต่เรื่องที่จะ 
ท�ำให้กับพ่อแม่เหล่ำนี้ !”
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 ดาวจรัสแสง : จุดสนใจที่น�าไปสู่การเป็น “ต้นแบบ” ระดับชาติ

องค์กรห้องสมุดเพื่ออนาคต (Libraries for the Future) ซึ่ง
เป็นองค์กรระดับชาติได้เสนอให้การสนับสนุนห้องสมุดมิดเดิล คันทรี 
ในปี ๑๙๙๖ หลังจากด�าเนินการค้นหามาทั่วประเทศเพื่อจะหารูปแบบ
โครงการ / กิจกรรมส�าหรับพ่อแม่ (เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย) ใน
ห้องสมุดประชาชน

เหตุผลส�าคัญที่ห้องสมุดมิดเดิล คันทรี ได้รับการสนับสนุนจาก 
องค์กรห้องสมุดเพื่ออนาคตในฐานะต้นแบบของ “ห้องสมุดในฐำนะพื้นท่ี 
ของครอบครัว” เนื่องจากเป็นห้องสมุดที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน พื้นท่ี 
ที่จัดไว้ส�าหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กดูอบอุ่นและเป็นมิตร ท�าให้เป็น 
รูปแบบของพื้นที่สร้างสรรค์ (public space) แบบใหม่ และมันก็ยังเป็น 
การเพิ่มโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เก่ียวข้องกับหนังสือด้วยความเพลิดเพลินไปตลอดชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียว 
โดยการยึดโยงเอางานวิจัยใหม่ ๆ ที่เน้นเกี่ยวกับช่วงปฐมวัยตอนต้นซ่ึงเป็นช่วงเวลาส�าคัญยิ่งของชีวิต  
เพื่อสร้างองค์ประกอบของการรู้หนังสือก่อนท่ีเด็กจะเรียนรู้ที่จะอ่าน

องค์กรห้องสมุดเพื่ออนาคต ช่วยฉายแสงให้โครงการห้องสมุดในฐานะพ้ืนที่ของครอบครัว ของห้องสมุด
มิดเดิล คันทรีเจิดจรัสไปท่ัวประเทศ ด้วยการชี้แนะให้ห้องสมุดทั้งหลายมองเห็นแนวทางใหม่ในการบริการเด็ก 
และยังร่วมกันปรับปรุงหลักและวิธีการของโปรแกรมไปสู่การเป็น “รูปแบบจ�ำลอง” ที่สามารถน�าไปท�าซ�้าได้ 
มีการน�าผลการศึกษาวิจัยเข้ามาสู่ภาคฏิบัติการ การเวิร์คช็อปพ่อแม่/ลูกยังคงเป็นแกนหลักของ “ตัวแบบ”  

ท่ีสร้างขึ้นใหม่ในช่ือ Family Place Libraries (ห้องสมุดเพื่อครอบครัว) 
แต่โครงสร้างมีเพิ่มมากขึ้น - อย่างเช่น จัดให้มีสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับ 
การเลี้ยงดูเด็ก จัดบริเวณพื้นที่ทางกายภาพให้เหมาะกับการต้อนรับเด็กเล็ก  
(ใช้สีสันที่มีชีวิตชีวา, ขัดกลึงเหล่ียมมุมของเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ), และมี 
การออกไปจัดนอกสถานที่เพื่อบริการชุมชน ด้วยทักษะที่ช�านาญการ 
ในการสร้างพันธมิตรขององค์กรห้องสมุดเพ่ืออนาคต ท�าให้โครงการ 
ห้องสมุดเพื่อครอบครัว ได้ขยายบทบาทเข้าไปในศูนย์ราชการต่าง ๆ ด้วย 
โดยร่วมงานกับหน่วยบริการชุมชนต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมแนะน�าให้มาใช้
บริการที่ ‘จัดเต็ม’ ได้ในห้องสมุด

จากการท�างานร่วมกันขององค์กรห้องสมุดเพ่ืออนาคต และห้องสมุดมิดเดิล คันทรี ในที่สุดก็สามารถ 
ฝึกอบรมบรรณารักษ์ได้ทั่วประเทศเพื่อให้ต้อนรับสมาชิกของชุมชนที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อกันว่ายังเด็กเกินไป 
ส�าหรับหนังสือ ส่วนพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กก็ได้มุมมองใหม่ในฐานะที่เป็นครูคนแรกและเป็นครูที่ส�าคัญ 
ที่สุดของลูก เป็นผู้เปิดหน้าหนังสือให้ลูกก่อนที่ลูกจะเปิดด้วยตัวเองในเล่มต่อไป ต่อไป จนเติบโตเป็น 
ผู้ใหญ่ในภายภาคหน้า

“กำรร่วมมือสนับสนุนเพื่อสร้ำงสรรค์ ‘ต้นแบบ’ นี้ ได้รับควำมเชื่อถือและยืนผงำดเป็นหนึ่งในรูปแบบ
ที่ได้รับค�ำชมว่ำมีมำตรฐำนสูง” ผู้บริหารโครงการได้กล่าวกับวารสาร Zero to Three ของศูนย์แห่งชาติ 
เพื่อทารก เด็กเล็ก และครอบครัว ที่ออกประจ�าทุกสองเดือน อุทิศหน้ากระดาษทั้งเล่มให้กับเรื่องของ 
Family Place Libraries (ฉบับเดือนธันวาคม ๒๐๐๐ - มกราคม ๒๐๐๑) ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย การรู้หนังสือแรกเริ่ม การออกแบบสถาปัตยกรรม การท�างานเพื่อสังคม และบรรณารักษศาสตร์ 
ยกย่องให้เป็น “กำรปฏิรูปห้องสมุดเพื่อชุมชน” ซึ่งไม่ใช่เป็นห้องสมุดท่ี  
“มีแค่หนังสือและข้อมูลเท่ำนั้น” แต่ยังเป็นสถานที่ที่ “สร้ำงควำมสัมพันธ์
และกำรติดต่อสื่อสำร รวมถึงกำรเรียนรู้ด้วยตัวเองไปตลอดชีวิตตั้งแต่ 
วัยแรกเกิดด้วย”

ทุกวันนี้ โครงการห้องสมุดเพื่อครอบครัว ด�าเนินการในห้องสมุด
มากกว่า ๔๐๐ แห่ง ใน ๒๗ มลรัฐของสหรัฐอเมริกา และมีห้องสมุดใหม่ ๆ   
เข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี 
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 การสร้างสรรค์โปรแกรมระดับชาติ

จากการท�างานร่วมกับห้องสมุดมิดเดิล คันทรี องค์กร 
ห้องสมุดเพื่ออนาคตได้ปรับแต่งองค์ประกอบของ “ห้องสมุด 
เพื่อครอบครัว” ให้เป็นกรอบการท�างานท่ีห้องสมุดทั่วประเทศ
น�าไปปฏิบัติการได้ องค์กรห้องสมุดเพ่ืออนาคตร่วมกับห้องสมุด
มิดเดิล คันทรี จัดให้มีการอบรมให้กับบรรณารักษ์ ก�ากับดูแล 
ด้านกระบวนการและให้การสนับสนุนห้องสมุดเครือข่ายที่ม ี
ทั่วประเทศ เพื่อปรับแปลงไปสู่การเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนา 
สุขภาวะของเด็ก

ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในชนบท “ห้องสมุดเพื่อครอบครัว” 
ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาในชุมชน เป็นห้องสมุดที่สร้างการเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างเพ่ือนบ้าน  
สนับสนุนบทบาทของพ่อแม่ในฐานะที่เป็นครูคนแรกของเด็ก แทรกการฝึกและสอนเพ่ือทักษะการรู้ 
หนังสือแรกเริ่มของเด็กปฐมวัย และปลูกฝังให้รักการอ่านและการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

ห้องสมุดเพื่อครอบครัว จัดให้มี
 การเวิร์คช็อปพ่อแม่ / ลูก ๕ ครั้ง (๕ สัปดาห์) โดยมีผู้เช่ียวชาญ 
ท�าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
 บริเวณพ้ืนท่ีซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษส�าหรับเด็กเล็กและพ่อแม ่
ผู้ปกครองของพวกเขา
 การจัดโปรแกรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเล็ก
 จัดให้มีหนังสือ ของเล่น วิดีโอ เพลงและสื่อ/วัสดุอื่น ๆ 
ส�าหรับทารก เด็กวัยเตาะแตะ และพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่พร้อม 
ให้บริการ
 โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่เน้นเก่ียวกับการรู้หนังสือแรกเริ่ม ความพร้อมด้านการอ่าน และ 
การให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
 การจัดกิจกรรมนอกสถานที่สู่ประชากรกลุ่มใหม่ ๆ และผู้ด้อยโอกาส

 เวิร์คช็อปพ่อแม่-ลูก : ใครรู้บ้างว่าห้องสมุดก็สนุกเหลือหลาย

“หนูจะขี่ม้ำโยก !” เสียงตะโกนของหนูน้อยกระโปรงแดงวัย ๒ ขวบกว่ำ ๆ ขณะที่วิ่งเข้ำไปใน  
‘ห้องของชุมชน’ ท่ีห้องสมุดพอร์ต วอชิงตัน

คุณแม่เดินตาม ก้าวไปทีละก้าวอยู่ข้าง ๆ  แม่หนูชุดแดงคนเดิมที่ก�าลังวุ่นอยู่กับการลาก “เคร่ืองดูดฝุ่น”  
ไป ๆ มา ๆ ห้องน้ีจัดขึ้นส�าหรับการเวิร์คช็อปพ่อแม่ - ลูกครั้งที่ ๓ จากทั้งหมด ๕ ครั้ง ส่วนอีกคน พ่อหนู
ชาวร็อกก�าลังจับไมค์ท�าท่าร้องเพลงอยู่มุมห้อง ใกล้ ๆ  กัน มีชั้นวางของเล่นหลากหลายเรียงรายเป็นแถวยาว
ดึงดูดเด็ก ๆ เข้ามา ถัดจากของเล่นเป็นชั้นวางหนังสือภาพ ด้านหลังห้องมีโต๊ะบริการของว่าง ข้าง ๆ วาง
โชว์หนังสือเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ นักโภชนาการยืนอยู่ข้าง ๆ โต๊ะเดียวกันน้ี

พ่ีเล้ียงเด็กคนหนึ่งเดินไปรับบริการขนมบราวนี่ เธอกินไปค�าหนึ่งแล้วก็หยิบหนังสือต�าราอาหารสูตร
โปรตีนสูง และ “เคล็ดลับกำรเล้ียงดูเด็กวัยเตำะแตะ” มาพลิกอ่าน เด็กชายตัวเล็ก ๆ ที่มากับเธอถลาเข้ามา  
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นักโภชนาการหยิบขนมให้พ่อหนูน้อยชิมไปค�าหนึ่ง เด็กคนอื่น ๆ  และผู้ใหญ่
เดินเตร่กันอยู่แถวห้องครัวจ�าลองหรือบ้านตุ๊กตา กินไปด้วยคุยไปด้วย  
“เรือ่งผกัเป็นเรือ่งทีน่่ำห่วง ถ้ำเรำให้ลกูกนิแต่พวกซเีรยีล” (อำหำรเช้ำทีน่ยิมกนั 
ในอเมริกำ ท�ำจำกข้ำวโอ๊ต รูปร่ำงกลม ๆ มีรูตรงกลำงเหมือนโดนัทเล็ก ๆ  
กินกับนมเป็นอำหำรเช้ำ เป็นที่โปรดปรำนของเด็ก ๆ) นั่นก็หมำยควำมว่ำ 
เรำต้องให้เด็กได้มีโอกำสกินอำหำรประเภทท่ีมำจำกผักใบเขียวด้วย”  
นักโภชนาการมาแนะน�าเรื่องอาหารส�าหรับเด็กเล็กในห้องสมุดส�าหรับ
ครอบครัวเป็นคร้ังคราว ปกติแล้วเธอท�างานประจ�าโรงพยาบาล 

บรรยากาศโดยรอบของการเวิร์คช็อปในสัปดาห์ที่สาม เต็มไปด้วย 
ความเพลิดเพลิน ประเดิมในช่วงต้น ๆ ด้วยการที่พ่อแม่ได้สร้างสังคมกับผู้ใหญ ่
คนอื่น ๆ แบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิด ส่วนเด็ก ๆ ก็เล่นกัน หรือก�าลังเล่น
อยู่ใกล้ ๆ กัน แม้จะไม่ได้เล่นด้วยกัน แต่ก็ยังคงเป็นการสร้างสังคม และบางคน 
ก็เล่นด้วยกัน อย่างเด็กสองคนที่ก�าลังวุ่นอยู่กับโทรศัพท์ของเล่น ราวกับก�าลัง
โทรคุยกันอยู่

ใช้เวลา ๔๕ นาที ที่ผู้มาเวิร์คช็อปได้พูดคุยกัน เล่นและส�ารวจสิ่งต่าง ๆ  
จากนั้นบรรณารักษ์ผู้น�ากิจกรรมก็ประกาศ “ได้เวลำเก็บของแล้วค่ะ” ดูซิ แม้แต่
เด็กวัยหัดเดินก็ยังก้มลงช่วยผู้เลี้ยงดูที่พามาเก็บของแล้วน�าไปเข้าที่ ต่อมา 
เป็นช่วงของกิจกรรมวงกลมซึ่งมีการร้องเพลงและอ่านนิทานให้ฟัง วันนี้เรื่อง 
Peanut Butter and Jelly คุณบรรณารักษ์ผู้อ่านนิทานตาเบิกกว้างท�าท่าอยาก 

จะกินอาหารในแต่ละหน้า นิ้วมือชี้ไปตามรูปถั่วลิสง เคร่ืองบด และน�้าเยลลี กิจกรรมวันนี้ส้ินสุดลง 
ด้วยการร้องเพลงอ�าลาแล้วกอดกัน พ่อแม่และพี่เล้ียงต่างก็เกลี้ยกล่อมเด็ก ๆ ให้รู้ว่า กิจกรรมวันน้ี 
หมดลงแล้ว ก่อนกลับบรรณารักษ์ก็ประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่า สัปดาห์หน้าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะมา 
แนะน�าแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ท�าด้วยมือ และปฏิบัติการท�าของเล่นด้วยมือของเราเอง

“ไม่กลับ !” แม่หนูน้อยในอ้อมแขนของคุณแม่ร้อง “หนูไม่กลับบ้ำน หนูไม่กลับ !” คุณแม่อุ้มหนูน้อย
ออกจากห้องนี้ แต่ก่อนจะออกจากอาคารห้องสมุด เธอแวะไปยืมหนังสือติดมือกลับบ้าน มีทั้งหนังสือภาพ
ส�าหรับลูก และหนังสือส�าหรับคุณแม่เอง

ตั้งแต่เวิร์คช็อปในโครงการห้องสมุดเพื่อครอบครัว ห้องสมุดแห่งนี้ก็กลายเป็นจุดหมายที่ช่ืนชอบ 
ของครอบครัว เด็ก ๆ  รู้สึกเหมือนได้ไปสวนสนุก ข้อส�าคัญมันเป็นสวนสนุกที่มีหนังสือมากมายให้ได้สัมผัส ได้ฟัง 
นิทานจากหนังสือ ได้เล่นอะไรมากมาย และพ่อแม่ยังได้วิธีการอ่านนิทานให้ลูกฟังด้วย ว่าท�าอย่างไรได้บ้าง

ไม่ใช่เฉพำะแม่หนูชุดแดงวัย ๒ ขวบกว่ำ ยังมีเด็กอีกหลำยต่อหลำยคน ที่รอคอยกำรมำห้องสมุดอย่ำง 
ใจจดใจจ่อ และตอบเม่ือมีใครถำมว่ำ ชอบไปท่ีไหนมำกที่สุด ชอบท่ีไหนมำกที่สุด ? “ชอบห้องสมุด” นี่คือค�ำตอบ

เรียบเรียงจาก
เรื่อง Library’s Workshop Takes Page From Fun By Debbie Tuma (NEW YORK DAILY NEWS Sunday, May 4, 1997)
http://www.nydailynews.com/archives/boroughs/library-workshop-takes-page-fun-article-1.757542
และเรื่อง Identifying National Models: Family Place Libraries™: From One Long Island Library to the Nation 
http://www.familyplacelibraries.org/documents/Portrait_FamilyPlace.pdf
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ห้องสมุดไทยคิด (Thai Kid Park) คือศูนย์การเรียนรู้ของเด็กอายุต�่ากว่า ๑๒ ปี มีการจัดองค์ประกอบ
และบรรยากาศในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” บนพื้นที่ไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร โดยมีอุทยานการเรียนรู้
ต้นแบบ (ทีเค ปาร์ค) เป็นผู้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ  ทั้งการบริหารจัดการ แนะน�าการคัดเลือก 
หนังสือ อบรมเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเน้ือหาสาระตามแนวทางอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ

โครงการห้องสมุดไทยคิด เกิดขึ้นจากแนวคิดของส�านักงานอุทยานการเรียนรู ้ ทีเค ปาร์ค  
(Thailand Knowledge Park) ที่ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้ท่ัวประเทศ
เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต”  
ให้กระจายสู่ชุมชนท้องถิ่น 

“ด้วยเล็งเห็นและตระหนักถึงควำมส�ำคัญของควำมต้องกำรจำกห้องสมุดทั่วประเทศที่ประสงค์จะ 
เรียนรู้เทคนิควิธีกำรจัดกำรห้องสมุดให้มีชีวิตตำมแนวทำงอุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบ จึงมุ่งหวังจะเผยแพร่

ไทยคิด ห้องสมุดมีชีวิตส�าหรับเด็กไทย 
Thai Kid Park

แบ่งปันประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดเด็กให้แก่ห้องสมุดท่ีมีควำมต้องกำรเรียน
รู้เทคนิคกำรจัดกำรเพื่อน�ำไปปรับปรุงพัฒนำมุมหนังสือหรือห้องสมุดเด็กที่มีอยู่ รวมไปถึงหน่วยงำนที่ม ี
ควำมประสงค์จะด�ำเนินกำรจัดท�ำมุมหนังสือหรือห้องสมุดเด็ก จึงได้จัดท�ำโครงกำร “ห้องสมุดไทยคิด”  
(Thai Kid Park) เพื่อเป็นต้นแบบห้องสมุดเด็กให้กระจำยไปในทุกภูมิภำคทั่วประเทศ” (งานแถลงข่าว
โครงการ “ห้องสมุดไทยคิด อุทยานการเรียนรู้ ถวายในหลวง ๘๐ พรรษา” ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐) เป็นการ 
จุดประกายและกระตุ้นให้สังคมเกิดการตื่นตัวเพ่ือพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดเด็ก ขยายและกระจายโอกาส 
แก่เด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นหรือชุมชนท่ัวประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้รูปแบบ “ห้องสมุด
มีชีวิต” ได้อย่างสะดวก

 แนวคิด สร้างชีวิตให้ห้องสมุดเด็ก

แนวคิดส�าคัญอยู่ที่การจัดปรับห้องสมุดให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดเด็ก 
ให้เข้ามาอ่านหนังสือและท�ากิจกรรมต่าง ๆ มุ่งหมายให้เป็นสถานที่ซึ่งเป็น 
ศูนย์รวมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน และเป็นแหล่งสนับสนุน 
ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์

ในด้านการออกแบบพื้นที่ทางกายภาพ ห้องสมุดไทยคิดมีการจัดพื้นที่
และปรับแต่งบรรยากาศให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ทั้งการใช้ส ี
ที่มีชีวิตชีวาดึงดูดความสนใจเด็กในช่วงวัยต�่ากว่า ๑๒ ปี การจัดเบาะ / หมอนให้เด็กซึ่งเข้ามาอ่านหนังสือ
สามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถในการอ่านทั้งท่านั่ง-นอนได้ การจัดวางโต๊ะเก้าอี้ที่แข็งแรงทนทานและปลอดภัย
กับเด็กโดยการลบเหลี่ยมมุมและหุ้มเสาด้วยวัสดุอ่อนนุ่มเพื่อป้องกันการชนหรือกระแทก ในแง่หนังสือ 
และสื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดไทยคิดได้คัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงวัยและจัดหา 
หนังสือใหม่ ๆ เข้าสู่ห้องสมุดอย่างสม�่าเสมอ 

นอกจากนี้ในด้านการออกแบบพื้นที่ทางสังคมหรือลักษณะพื้นที่สร้างสรรค์ ห้องสมุดไทยคิดได้จัด 
ให้มีบริการและกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ  มาเพื่อให้เด็กและเยาวชนสนใจเข้าห้องสมุดมากขึ้น  
อาทิ การจัดกิจกรรมเล่านิทาน วาดภาพระบายสี การพับกระดาษ ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมท่ีเน้นการให้ 
ผู้ปกครองเข้าร่วม อย่างการอบรมเทคนิคการเล่านิทานส�าหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นต้น 
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 แนวคิด สร้างชวีติให้ห้องสมุดเด็ก แนวทางการด�าเนินงาน
 ห้องสมุดไทยคิด

ในการด�าเนินงานหรือบริหารจัดการงานห้องสมุดไทยคิด ค�านึงถึงองค์ประกอบ ๕ ประการ คือ  
(๑) ด้านบุคลากร (๒) ด้านอาคารสถานที่และบรรยากาศ (๓) ด้านทรัพยากรห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้  
(๔) ด้านบริการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ (๕) ด้านงบประมาณ

บุคลากร
บรรณารักษ์หรือผู้จัดการห้องสมุดควรจะ
๑. จบการศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์หรือสารนิเทศศาสตร์   

 หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด
๒.  มใีจรกัการดแูลห้องสมดุ รักหนงัสอื รกัการอ่าน กระตอืรือร้นในการจดั 

 กิจกรรมให้กับเด็ก ใฝ่หาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในงานดังกล่าว
๓. เป็นมิตร มีจิตบริการ ค�านึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้

อาคารสถานที่และบรรยากาศ
๑. ออกแบบตกแต่งภายในโดยค�านึงถึงการให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด
๒. เลือกใช้สีสันสดใส มีชีวิตชีวา ดึงดูดความสนใจเด็ก (ควรปรึกษาสถาปนิกเพื่อเลือกใช้สี 

 ให้เหมาะสมกับเด็ก)
๓. สร้างบรรยากาศที่รู ้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเอง พื้นที่การอ่านควรมีเบาะหรือหมอนให้เด็ก 

 นอนอ่านหนังสือได้
๔. ให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาความสะอาด
๕. มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี และมีระบบป้องกันสาธารณภัยที่ได้มาตรฐาน
๖. โต๊ะ เก้าอี้มีความแข็งแรงคงทน ปลอดภัย เคลื่อนย้ายสะดวก ท�าความสะอาดง่าย มีขนาด 

 เหมาะสมกับผู้ใช้ ชั้นหนังสือไม่สูงเกินไปเพื่อให้เด็กสามารถหยิบหนังสือได้เอง เฟอร์นิเจอร์ในห้องสมุด 
 ทุกชิ้นควรลบเหลี่ยมมุมเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก รวมท้ังการหุ้มมุมเสาด้วยวัสดุอ่อนนุ่ม

เวลาที่พูดถึงห้องสมุดเด็ก ผู้คนมักจะนึกถึงเร่ืองของสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่น่ารัก สบาย ๆ ดึงดูดให้เด็กอยากเข้ามานั่งกัน สาระในการจัดการ 
ห้องสมุดของ Alice I. Hazeltine ที่เขียนไว้ใน Library Work with Children 
ของสถาบัน Electronic Text Center มหาวิทยาลัยบรรณสารเวอร์จิเนียร์  

ที่พูดถึงการจัดการห้องสมุดเด็กส�าหรับการจัดตั้งห้องสมุดใหม่ หรือการปรับปรุงห้องสมุ 
ดท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่ไว้ว่า ควรค�านึงถึงทางเข้าออกส�าหรับห้องสมุดเด็กให้ตรงเข้าสู่ส่วน 
ของพื้นที่เด็กได้เลย หรือมีทางเข้า - ออกเฉพาะ เพ่ือป้องกันเสียงของเด็กที่อาจจะดัง 
รบกวนส่วนอื่น ๆ หากเป็นสถานท่ีขนาดใหญ่ควรจัดให้มีห้องเด็ก ๒ ห้อง คือห้องส�าหรับ 
อ่านและอ้างอิง และอีกห้องส�าหรับหนังสือหมุนเวียนท่ีสามารถขอยืมกลับได้ แต่หาก 
เป็นสถานที่ที่มีพื้นที่จ�ากัดก็อาจจัดแบ่งสัดส่วนให้เป็นมุมของเด็ก ให้มีโต๊ะที่ท�าให้เด็กรู้สึก 
ถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่นั้น

ส่วนการใช้สีสันภายในห้อง ควรให้ความรู้สึกที่เบา สว่าง และสนุกสนาน ควรตกแต่ง
ภายในห้องหรือมุมให้น่ารักและสะอาดเรียบร้อย ตู้ ชั้นหนังสือควรวางติดผนังและให้สูง 
ในระดับตัวเด็ก เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการหยิบหนังสือ บริเวณเหนือตู้ก็ควรมีท่ีว่าง 
ส�าหรับติดภาพที่บอกเล่าเรื่องราว แต่ไม่ควรมีมากจนเกินไป และควรมีพื้นที่ผนังว่างพอ 
ส�าหรับติดประกาศหรือภาพต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญสู่การอ่านของเด็ก

นอกจากนี้ยังควรมีโต๊ะ เก้าอี้ และเบาะยางขนาดสูงระดับพอดีกับเด็กให้เด็กนั่งอ่าน
หนังสือ หรืออาจจะใช้เป็นม้านั่งยาวตัวเล็ก ๆ ที่ว่าง ๆ หรือเบาะที่ท�าให้รู้สึกสบายในการอ่าน 
ก็ได้ …แต่จะจัดอย่างไรนั้น ก็อย่าลืมดูพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย เพื่อจัดให้สนอง 
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้สมวัย

จากคอลัมน์น่ารู้เรื่องห้องสมุดเด็ก: “เติมชีวิตให้ห้องสมุด” 
ใน จดหมายข่าวไทยคิด ฉบับที่ ๑ “ห้องสมุดมีชีวิต”

ด้วยคาดหวังให้เป็นต้นแบบของห้องสมุดมีชีวิตแก่ชุมชนและโรงเรียนน�าไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับห้องสมุด 
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน น�าไปสู่สร้างและส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านให้เด็กในระยะยาว
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ตัวอย่างการจัดพื้นที่ห้องสมุดไทยคิด

แนวคิดในการตกแต่งห้องสมุดไทยคิด สถาปนิกผู้ออกแบบได้วางแนวคิดที่เน้นความสะดวกสบาย 
ของผู้ใช้บริการ ความน่าต่ืนเต้นและชอบค้นหาผจญภัยของผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก ผสมผสาน 
กับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของห้องสมุดเด็กของอุทยานการเรียนรู้ที่ต้องมีรังผึ้งเป็นส่วนประกอบ จึงได ้
ห้องสมุดเด็กไทยคิดท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมา แต่รูปลักษณ์ของห้องสมุดไทยคิด ก็เป็นเพียงแค ่
ปัจจัยหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้ผู ้ใช้บริการเกิดความสนใจ ต้องการที่จะค้นหา แต่เมื่อเวลาผ่านไป  
เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ก็อาจไม่เป็นท่ีน่าสนใจอีกต่อไปแล้ว เพราะไม่มี
ความแปลกใหม่เข้ามากระทบ ดังนั้น สิ่งที่บรรณารักษ์ห้องสมุดไทยคิด 
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายให้มีความต้องการ
เข้ามาใช้ห้องสมุดได้อีกนั้น คือ หนังสือและสื่อเรียนรู ้ใหม่ ๆ  
ที่มีการจัดช้ันอย่างน่าสนใจ รวมถึงการตกแต่งสถานท่ีมีความแปลกตา  
ไม่หยุดนิ่ง

สิ่งส�าคัญท่ีควรค�านึงถึงในการด�าเนินการห้องสมุดเด็ก คือ  
ความสะอาด ความสดช่ืน สดใส ในการที่จะตกแต่งห้องสมุด  
บรรณารักษ์สามารถตกแต่งได้หลายรูปแบบ อาจเพียงแค่ปรับเปลี่ยน
ที่วางช้ันหนังสือใหม่ หรือจัดชั้นหนังสือใหม่ให้ดูน่าหยิบมาอ่าน

ทรัพยากรห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้
๑. จัดหาหนังสือตามแนวทางการคัดเลือกหนังสือส�าหรับเด็ก 

 แต่ละช่วงวัย (ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้จัดท�าเป็นเอกสาร  
 แนวทาง และหลักเกณฑ์ไว้)

๒. จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู ้ต่าง ๆ เพิ่มเติม เพ่ือให้ม ี
 ความหลากหลาย ทันสมัย และเพียงพอ

๓. คัดเลือกและจัดหาหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  โดยค�านึงถึง 
 ความสนใจและความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย  
 เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความจ�าเป็น

๔. จัดช้ันหนังสือให้ดึงดูดความสนใจเด็ก โดยวางหนังสือหันหน้าปกออก และหมั่นเปลี่ยนเล่มใหม ่
 เป็นระยะ โดยเฉพาะหนังสือใหม่หรือหนังสือที่ต้องการแนะน�า

๕. จัดเก็บหนังสือ สื่อการเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานที่เหมาะสม
๖. ดูแล บ�ารุงรักษาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ

หนังสือส�ำหรับวัย ๐ - ๓ ปี
 หนังสือภาพ หนังสือที่มีรูปภาพประกอบมาก ภาพมีสีสันสวยงาม หรือเป็นภาพจริง
 รูปเล่มหนังสือ ปกแข็ง หรือวัสดุท่ีฉีกขาดได้ยาก เช่น หนังสือนุ่มน่ิม หนังสือลอยน�้า
 ภาษาที่ใช้ อ่านง่าย เป็นค�า ๆ ค�าคล้องจองสั้น ๆ ค�าซ�้า
 เน้ือเรื่องสั้น ๆ เข้าใจได้ง่าย และสนุก
 เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน เช่น อาบน�้า แปรง
ฟัน สระผม
 ตัวอักษรที่ใช้มีขนาดใหญ่
 เป็นหนังสือที่พ่อแม่อ่านให้ลูกฟัง
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บริการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ก�าหนดวัน เวลาเปิด - ปิดบริการที่ชัดเจน และควรเปิดในวันเสาร์และอาทิตย์ด้วย
 มีบริการพื้นฐาน เช่น การยืม - คืน แนะน�าหนังสือ การสืบค้นข้อมูลและหนังสือ
 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เล่านิทาน วาดภาพ ระบายสี  

 การประดิษฐ์ พับกระดาษ อบรมเทคนิคการเล่านิทานส�าหรับพ่อแม่ ฯลฯ

 ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กวัย ๐ - ๓ ปี

หนังสือเล่มแรกของลูก
วัตถุประสงค์

๑. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยสานสายใยให้กับคนภายในครอบครัว ให้ม ี
 ความสัมพันธ์อันดีต่อกันและอบอุ่นยิ่งขึ้น

๒. เพื่อเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงทักษะการเรียนรู้กับจินตนาการ ความคิด 
 สร้างสรรค์และพฒันาการของเดก็ผ่านกจิกรรมทีท่�าร่วมกนัภายในครอบครัว

๓. เพ่ือให้พ่อแม่ปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ตั้งแต่เด็กยังเล็ก ๆ เด็กจะได้โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคต มีความคิด  
 สร้างสรรค์ เป็นต้น

แนวทางในการใช้หนังสือกับเด็กวัย ๐ - ๓ ปี
๑.  ชี้ชวนให้เด็กดูภาพในหนังสือและพูดคุยด้วย
๒.  อ่านหนังสือให้เด็กฟัง และเล่นกับเด็กเหมือนในภาพ
๓.  ร้องเพลงหรืออ่านกลอนเพลงส�าหรับเด็ก
๔.  ตั้งค�าถามจากภาพในหนังสือ
๕. การใช้หุ่นประกอบการอ่านหนังสือ เช่น หุ่นนิ้วมือ หุ่นที่ตัดจาก 

  โฆษณา รวมท้ังหุ่นต่าง ๆ ท่ีท�าขึ้นเอง

หนังสือส�ำหรับเด็กวัย ๔ - ๖ ปี
 เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ไม่ยากมากนัก เช่น การใช้ชีวิต 

 ประจ�าวัน สัตว์เล้ียง และเรื่องราวรวมถึงมารยาทต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ 
 การปรับตัวเข้ากับสังคม เช่น เพ่ือน ครอบครัว

 เนื้อเร่ืองจะมีความซับซ้อนกว่าหนังสือส�าหรับเด็กเล็ก เป็นเรื่องราว 
 ที่สั้น ๆ ง่าย ๆ

 ภาษาที่ใช้เป็นประโยคสั้น ๆ อ่านเข้าใจง่าย
 ให้ความส�าคัญกับภาพประกอบมากกว่าเนื้อหา
 ตัวอักษรที่ใช้มีขนาดใหญ่
 เป็นหนังสือที่พ่อ แม่ ลูก อ่านด้วยกัน

เคล็ดลับการเลือกของเล่น
 ของเล่นต้องเหมาะกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ไม่ยากและง่ายจนเกินไป
 ของเล่นจะช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็ก การท�างานของกล้ามเนื้อ
 ของเล่นต้องช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็กมีจินตนาการด้านต่าง ๆ
 ของเล่นที่สอนเด็กคิด ควรจะแฝงค่านิยมที่ดีงาม คิดในแง่บวก ไม่มีความรุนแรง
 ชิ้นส่วนที่น�ามาประกอบเป็นของเล่นต้องเป็นวัสดุท่ีมีคุณภาพ ปราศจากสารพิษเจือปน มีความ 

 ทนทานทนมือเด็ก ไม่ควรมีเหลี่ยมมุมและชิ้นส่วนเล็ก ท�าความสะอาดง่าย
 ของเล่นชิ้นนั้น ๆ ควรผ่านการทดสอบว่าเหมาะสมส�าหรับเด็กแต่ละช่วงวัย
 ของเล่นที่ซื้อควรเล่นได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และมีประโยชน์หลากหลาย
 ของเล่นควรบอกวิธีเล่นที่ชัดเจน
 ของเล่นควรมีราคาที่เหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ
 ของเล่นต้องท�าให้เด็กรู้สึกสนุก เพลิดเพลิน
 การเลือกซื้อของเล่นให้เด็กต�่ากว่า ๓ ปี ควรค�านึงถึงความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน เช่น ช้ินส่วน 

 ต้องไม่เป็นชิ้นเล็ก สีของวัสดุ ความคงทนต่อการแตกหัก
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ระยะเวลาจัดกิจกรรม
๑ - ๒ ช่ัวโมง ควรท�าเป็นประจ�าทุกวัน

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
๑. แนะน�าโครงการให้ผู ้ปกครองเข้าใจถึงประโยชน์ของการอ่าน 

 ส�าหรับการอ่านระดับปฐมวัย
๒. เริ่มจากจัดมุมหนังสือให้เป็นมุมสบาย ๆ มีตุ๊กตาน่ารัก ๆ มีที่วาง 

 หนังสือ ที่เด็กสามารถหยิบ จับ สัมผัสได้ง่าย แล้วให้ครอบครัว 
 สร้างช่วงเวลาที่ช่ืนชอบของครอบครัวให้พ่อแม่ได้อุ้มลูกนั่งตักขณะ 
 อ่านหนังสือให้ลูกฟัง โดยต้องท�าเป็นประจ�าสม�่าเสมอเพื่อลูกจะได ้
 เข้าใจได้ว่าเมื่อถึงห้องสมุดจะมีการอ่านหนังสือร่วมกัน

๓. หลังจากนั้นมีการตั้งค�าถาม กระตุ้นให้ลูกพูดตาม อ่านตาม ท�าท่าทางประกอบการอ่านให้สัมพันธ ์
 กับหนังสือที่อ่าน เช่น ร้องเพลงแมงมุมลาย เล่นโยกเยก ข่ีหลัง ข่ีคอ

๔. เร่ิมติดตามผล โดยสอบถามจากผู้ปกครองว่าเด็ก ๆ เริ่มมีนิสัยรักการอ่านหรือยัง เช่น  
 ดูพัฒนาการของลูกว่าเริ่มเดินไปหยิบหนังสือมาให้พ่อแม่อ่านให้ฟัง จูงมือพ่อแม่ไปที่มุมหนังสือ

๕. สรุปผลการด�าเนินงาน เพื่อน�ามาศึกษาวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป  
 เพื่อเป็นการต่อยอดทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครอง

ผลที่ได้รับ
๑. ท�าให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีความส�าคัญไม่ถูกทอดทิ้ง มีความผูกพัน 

 กับพ่อแม่ได้รับความรัก ความอบอุ่น จากคนภายในครอบครัว
๒. ท�าให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างพัฒนาการ 

 ของตนเองท�าให้เด็กกล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออก
๓. ท�าให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ชอบท�ากิจกรรม เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน 

 ไปพร้อมกับการอ่าน และจะคิดว่าการอ่านสนุกกว่าการเล่นเกม 
 คอมพิวเตอร์ หรือดูโทรทัศน์

 ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กวัย ๔ - ๖ ปี

สนุกสนานกับนิทานและหนังสือ
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างพฤติกรรมการอ่านให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่อ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือไม่ออกและ 
 อ่านไม่คล่อง ได้ซึมซับภาษา เน้ือหา สามารถจับใจความได้

๒. เพื่อสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์อันเป็นรากฐานที่ส�าคัญของชีวิตโดยการอ่านเป็นประจ�า  
 อ่านช้า ๆ ชัดถ้อย ชัดค�า เพื่อให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการสร้างภาพตาม

๓. เพื่อเป็นการน�าเสนอนิทานและหนังสือให้มีความน่าสนใจ น่าฟัง กระตุ้นให้เด็กอยากที่จะเข้ามา 
 ร่วมกิจกรรมด้วย

แนวทางหรือรูปแบบในการเล่านิทาน
๑. เล่านิทานและหนังสือตามต้นฉบับ เป็นการใช้หนังสือเป็นสื่อ  

 โดยผู้เล่าหรือผู้อ่านจะเล่าหรืออ่านตามต้นฉบับที่มี สิ่งที่พึง 
 ให้ความสนใจคือความรู้สึกของผู้ฟัง

๒. เล่านิทานหรือการอ่านหนังสือ โดยใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น  
 น�าตุ ๊กตาช้างผ้าหรือตุ ๊กตาอื่น ๆ รวมทั้งถุงมือ หุ ่นมือ  
 หุ่นกระดาษ และการพับ การวาด การระบายสี มาเป็น 
 องค์ประกอบในการเล่าเพ่ือสร้างความน่าสนใจ และต่อยอด 
 ความคิดของผู้ฟัง

ระยะเวลาจัดกิจกรรม
๑ - ๒ ชั่วโมง โดยต้องคอยสังเกตความสนใจของผู้ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือตัดสินใจว่าควรจะ 

หยุดเล่านิทานเมื่อไร
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ขั้นตอนการด�าเนินงาน
๑. แนะน�าให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเล่า 

 นิทาน พร้อมให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตนจากเจ้าหน้าที่
๒. คัดเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก  

 พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์เสริมในการเล่านิทาน
๓. ฝึกทักษะทางด้านอารมณ์ให้อยู่ในภาวะท่ีผ่อนคลาย  

 น�้าเสียงสูงต�่า ท่าทางประกอบการเล่าต้องมีลีลาที่พล้ิวไหว 
 สะกดผู้ฟังให้อยู่

๔. ทดลองเล่านิทานจริง ๆ กับกลุ่มเล็ก ๆ ก่อนจนช�านาญ 
 แล้วก็ขยายเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ

๕. ทดสอบความรู้เด็ก ๆ โดยการต้ังค�าถามให้เด็ก ๆ ตอบ แล้วประเมินผลว่าเด็กได้ความรู ้
 สามารถจับใจความจากการเล่านิทานหรือไม่ 

๖. สรุปผลการด�าเนินงาน เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป

ผลที่ได้รับ
๑. ผู้เล่าหรือผู้อ่านเกิดพฤติกรรมการอ่านที่ถูกต้อง อ่านคล่องขึ้น สามารถพัฒนาตนเองจนสามารถ 

 แต่งนิทานเองได้ โดยพ่อแม่และลูกจะช่วยกันแต่งนิทานขึ้นเองได้
๒. ผู้เล่าหรือผู้อ่านสามารถท�าให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  

 ประกอบกับผู้เล่ามีทักษะการเล่าเพิ่มขึ้นเป็นการพัฒนาการเล่านิทานต่อไป
๓. ผู้เล่าหรือผู้อ่านสามารถเล่านิทานได้อย่างน่าสนใจ ท�าให้เด็กฟังแล้ว 

 เกิดความเพลิดเพลิน และอยากฟังอีก

นอกจากจะให้บริการภายในห้องสมุดแล้ว สิ่งที่ส�าคัญอีกอย่างในด้านบริการ
คือ บรรณารักษ์ควรมีการบริการเชิงรุกด้วย เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
โดยหาเวลาไปร่วมจัดกิจกรรมในชุมชน ไม่รอให้ผู้ใช้บริการเข้ามาหา แต่ต้องน�า 
ตัวเองออกไปหาผู้ใช้บริการบ้างในบางครั้ง

แหล่งอ้างอิง
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้, กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดเด็กไทยคิด. http://www.tkpark.or.th/stocks/extra/000c70.pdf
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้, จดหมำยข่ำวไทยคิด ฉบับที่ 1 “ห้องสมุดมีชีวิต”. http://www.tkpark.or.th/stocks/extra/000c74.pdf 
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้, เปิดประตูสู่ไทยคิด. (กันยำยน ๒๕๕๐). http://www.tkpark.or.th/stocks/extra/000792.pdf
ห้องสมุดไทยคิด อุทยำนกำรเรียนรู้ ถวำยในหลวง ๘๐ พรรษำ. http://www.thaipr.net/general/158988
อุทยำนกำรเรียนรู้ เชิญชวนสร้ำงห้องสมุดไทยคิด ถวำยในหลวง ๘๐ พรรษำ. (August 30, 2007) http://positioningmag.
com/36496

 งบประมาณ

งบประมาณในการลงทุนประมาณ ๑ แสน ถึง ๖ แสนบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่) แบ่งเป็น  
ค่าปรับปรุงและตกแต่งห้องสมุด (๓๐% ของงบประมาณ) และค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนรู้ และ 
เฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ช้ันหนังสือ ฯลฯ (๗๐% ของงบประมาณ)

หลีกเลี่ยงการพึ่งพิงแหล่งงบประมาณเพียงแห่งเดียว ควรกระจายแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ 
เพื่อด�าเนินงานห้องสมุด เช่น เงินงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด แสวงหาความร่วมมือจาก 
ภาคเอกชนในการสนับสนุนด้านเงินทุน การจัดกิจกรรมหาทุน เขียนโครงการกิจกรรมขอทุนสนับสนุน 
ฯลฯ



88   มหัศจรรย์ห้องสมุดเด็กปฐมวัย
 ยุทธวิธีสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

 มหัศจรรย์ห้องสมุดเด็กปฐมวัย
	 ยุทธวิธีสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

89

“ดรุณบรรณำลัย” ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ หมายถึงห้องสมุดส�าหรับเด็ก

ห้องสมุดแห่งนี้จัดสร้างข้ึน เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เม่ือปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก และสถาบันราชานุกูล (แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร  
ผู้อ�านวยการในขณะนั้น) ได้หารือการใช้บ้านโบราณ ๒ ชั้น ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการ 
ราชานุกูล ม่วงแค เลขที่ ๑ ซอยเจริญกรุง ๓๔ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม เพื่อ 
จัดสร้างเป็นห้องสมุดเด็กปฐมวัยแห่งแรกที่จะให้บริการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กปฐมวัยปกติ 
และกลุ่มพิเศษของสถาบันราชานุกูล โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กรับผิดชอบในการจัดหา 
งบประมาณการก่อสร้างและการด�าเนินงานห้องสมุดเด็ก

จำกบ้ำนโบรำณ สู่ ห้องสมุดหนังสือภำพ ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
เนื่องจากภารกิจหลักของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

คือ น�ำหนังสือสู่เด็ก น�ำเด็กสู่หนังสือ มูลนิธิฯ ได้ริเร่ิม
โครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart) ในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยน�ารูปแบบมาจากประเทศอังกฤษ
และประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมให้พ่อแม่อ่านหนังสือภาพ 
ให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกอายุ ๖ เดือน ในโครงการ “อุ้มลูกนั่งตัก  
สื่อรักด้วยหนังสือ” ถือเป็นอาหารสมองส�าหรับเด็ก  
นอกเหนือจากอาหารกายและอาหารใจ จากการติดตาม 

ผลการวิจัยพบว่า โครงการหนังสือเล่มแรกได้สร้างสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่าง 
พ่อ แม่ ลูก โดยใช้หนังสือภาพเป็นสื่อ ผลที่ได้อีกประการคือ อ่ำนแต่เล็ก เด็กฉลำด 
สมรรถนะดี

ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ต้องจัดหางบประมาณซื้อหนังสือแจก 
ให้เด็กกลุ่มเป้าหมายทุกปี ขณะเดียวกันผู้ปกครองก็ต้องซื้อหนังสือส�าหรับเด็กมาเติมเต็ม
พัฒนาการที่เปลี่ยนผ่านไปทุกช่วงวัย เพราะยังไม่มีห้องสมุดเด็กโดยเฉพาะ ดังนั้นในป ี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างห้องสมุดเด็กขึ้น ด้วยความร่วมมือกันของ มูลนิธ ิ
หนังสือเพื่อเด็กกับสถำบันรำชำนุกูล และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มูลนิธิส�ำนักงำน 
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย ์ ส�าหรับบริษัท แปลน อาร์คิเทค จ�ากัด ได้มอบให้สถาปนิก 
หนุ่มสาวของบริษัท มารับผิดชอบการออกแบบห้องสมุดเด็ก ในรูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

ห้องสมุดได้เปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผู้มาใช้บริการประกอบด้วย 
ครอบครัวเด็กปฐมวัยในชุมชนม่วงแค กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง 

“ดรุณบรรณาลัย” 
ห้องสมุดภาพ ส�าหรับเด็กปฐมวัย
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ห้องสมุดเปิดในวันพุธ - วันอำทิตย์ เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์ - วันอังคำร  
และวันนักขัตฤกษ์) กิจกรรมใหญ่ประจ�ำปี คือ วันหนังสือเด็กแห่งชำติ ๒ เมษำยน และกิจกรรม 
พิเศษประจ�ำปี อีก ๓ วัน ซ่ึงจะจัดในเดือนต่ำง ๆ ดังนี้ เดือนมกรำคม (วันเด็กแห่งชำติ)  
เดอืนสิงหำคม (วนัแม่แห่งชำต)ิ และเดอืนธนัวำคม (วนัพ่อแห่งชำต)ิ นอกจำกนีห้้องสมดุมีกำรจดั 
กจิกรรมรำยสปัดำห์ทุกวนัอำทิตย์ ระหว่ำงเวลำ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐น. โดยจะมีกำรประชำสมัพนัธ์
ผ่ำนเฟซบุ๊กและเว็บไซต์
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เรายังได้รู้อีกด้วยว่า เด็กเล็กที่ได้รับการอ่านให้ฟังอย่างน้อย ๓ ครั้ง
ต่อสัปดาห์ มีแนวโน้มที่จะได้คะแนนจากการทดสอบด้านการอ่านมาก
เป็นสองเท่าของเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจในเร่ืองการอ่านนิทานให้เขาฟัง 

เด็กเล็กท่ีมีโอกาสเปิดรับช่วงเวลาท่ีเรียกว่า สตอร่ีไทม์ (Storytime)
ในระดับสูงที่สุด กล่าวคือผู้ใหญ่อ่านให้ฟังบ่อยมาก จะมีข้อได้เปรียบ 
ด้านความรู้ในการสะกดค�าและตัวอักษรเทียบเท่ากับเด็กประถมปีที่ ๓  
หรือแม้บางรายยังไม่เห็นข้อได้เปรียบเหล่านั้น แต่ทว่าในสมองของ 
เด็กน้อยเหล่านี้ สามารถจะ “ตำมทัน” ภายหลังหกเดือนของการอ่าน
ทุกวันในช่วงปฐมวัย 

แน่ละ ค�าว่าการอ่านในช่วงปฐมวัย หมายถึง การได้ฟังการอ่าน ได้ดูภาพในหน้าหนังสือ ซึ่งส่วนใหญ ่
ก็จะเป็น หนังสือภาพ หรือ picture book ส�าหรับเด็กเล็ก สรุปได้ว่าคือการอ่านนิทานให้เด็กฟังน่ันเอง  
หรือท่ีเราเรียกว่า สตอรี่ไทม์ คือเวลาทองของนิทานส�าหรับเด็กปฐมวัย 

 ท�าไมเราต้องมี สตอรี่ไทม์ - เวลาทองของนิทาน 

การจัดสรรเวลาส�าหรับการเล่านิทาน - อ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟัง จะก่อเกิดประโยชน์นานา 
 ช่วยปลูกฝังนิสัยรักหนังสือและการอ่านให้กับเด็กไปตลอดชีวิต
 ช่วยให้มีทักษะทางภาษาและการรู้หนังสือแรกเริ่มแก่เด็กปฐมวัย
 ขยายประสบการณ์ด้านการอ่านไปกับจังหวะของดนตรี รวมถึง 
การเล่นน้ิวมือ
 ท�าให้เด็กเริ่มรู้จักการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและช่วยเพิ่มความพร้อม
เมื่อเข้าโรงเรียน
 ช่วยให้เด็กมีทักษะในการฟังและการจ�าแนกเสียง
 เป็นตัวแบบส�าหรับพ่อแม่ในการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
 เปิดทางให้เด็ก ๆ คุณพ่อคุณแม่ได้พบกับหนังสือดี ๆ และหนังสือ 
อีกมากมายในห้องสมุด

  “ถึงเธอจะมีสมบัติเหลือล้นคณนา
  มีเพชรเป็นถุงมีทองเป็นถัง
  แต่เธอก็จะไม่มีวันรวยกว่าฉัน
  เพราะฉันมี “แม่” ที่อ่านหนังสือให้ฉันฟัง”
   สตริคแลนด์ กิลลิลัน (ใน อารี สัณหฉวี, สอนภำษำไทยแนวสมดุลภำษำ. ๒๕๕๐ : ๗)

“กำรอ่ำนสร้ำงสมอง” 
 ในช่วงสิบปีมานี้ มีผลการวิจัยทะยอยมาไม่ขาดสาย ช้ีให้เห็นชัดว่า ทารกและเด็กวัยเตาะแตะที่ได้

รับการอ่านหนังสือให้ฟังบ่อย ๆ จะรู้จักค�าศัพท์ก่อนจะถึงวัยเข้าโรงเรียนมากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการอ่านให้
ฟังถึง ๓๐ ล้านค�าเลยทีเดียว ! 

Storytime – อ่านนิทานให้หนูฟัง
เราจะสร้างเวลาทองของเด็กปฐมวัยให้เกิดขึ้นได้อย่างไร
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 เล่านิทาน (Storytelling) กับอ่านนิทาน (Storytime) 

Storytelling คือกำรเล่ำนิทำนให้เด็กฟัง 
 การเล่านิทานเป็นกิจกรรมที่มาจากการจดจ�าเร่ืองราวโดยไม่ใช้หนังสือ
 การเล่านิทานก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารมุขปาฐะหรือแบบปากเปล่าที่เล่า ต่อ ๆ กันมา  
(oral tradition) ซึ่งอาจจะเป็นนิทานพื้นบ้าน ต�านาน

Storytime คือกำรอ่ำนนิทำนให้เด็กฟัง 
 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่น�ามาอ่าน อาจจะอ่านด้วยการให้เด็กน้อยน่ังบนตักพ่อแม่  
เปิดหน้าหนังสือดูรูปไป ฟังเสียงอ่านของพ่อแม่ไป หรืออาจจะเป็นหนังสือเล่มโตที่เรียกว่า  
big book ผู้ใหญ่เปิดให้ดูและอ่านตัวหนังสือให้เด็กหลาย ๆ คนฟังไปพร้อม ๆ กัน

 รูปแบบต่างๆ ของสตอรี่ไทม์ 

ค�าว่า สตอรี่ไทม์ หรือการอ่านหนังสือ (เรื่องเล่า - นิทาน) ให้ฟัง เป็นกิจกรรม
ส�าหรับคนทุกวัยรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วย และส�าหรับเด็ก กูรูด้านการพัฒนาเด็กเห็นพ้อง
ต้องกันแล้วว่า ต้องการให้เกิดมรรคผลอันเป็นเลิศแล้วละก็ ต้องเร่ิมที่เด็กปฐมวัย !

หนูตัวน้อย ๆ พร้อมจะฟังการอ่านนิทานจากผู้ใหญ่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเด็กทารก 
ไปจนถึงเด็กวัยก่อนอนุบาล ในแต่ละช่วงพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง

 เด็กทารกถึงวัยประมาณ ๒ ขวบ วัยนี้ผู้ใหญ่ยังต้องอุ้มนั่งตักอยู่
 เด็กเล็ก หมายถึงเด็กวัย ๒ - ๓ ขวบ ซ่ึงมีช่วงความสนใจส้ัน 
 เด็กวัยอนุบาล หมายถึงเด็กวัย ๓ - ๕ ขวบ เด็กวัยน้ีเร่ิมเข้าใจโครงสร้างของเร่ืองเล่าได้แล้ว 

ในประเทศตะวันตกมีโครงการ “มำเธอร์กูสพำเพลิน” (Mother Goose on the Loose)  
อันหมายรวมเพลงกล่อมเด็กและนิทานชุด สามารถใช้ได้ส�าหรับเด็กต้ังแต่เป็นทารกวัย ๓ เดือน - ๕ ขวบ

หลักคิดอันส�าคัญของการอ่านนิทานให้เด็กฟัง ก็คือ “Every Child Ready to Read - เด็กทุกคน 
พร้อมจะอ่ำน” ดังนั้นจึงจ�าเป็นท่ีเราจะต้องปูพื้นฐานทักษะการรู้หนังสือแรกเริ่ม เพื่อแนะน�าให้แต่ละ 
ครอบครัวเริ่มอ่านหนังสือให้เด็กฟัง 

 องค์ประกอบส�าคัญของสตอรี่ไทม์ 

การอ่านนิทานให้เด็กฟัง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านในมุมท่ีห้องสมุดจัดไว้ให้  
หรือท่ีบ้าน ในศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ จะใช้เวลาประมาณ ๒๐ - ๓๐ นาที การอ่าน
นิทานให้เด็กอนุบาล หรือเด็กวัย ๓ - ๕ ขวบ จะใช้เวลา ๓๐ นาที ถ้าเป็น 
เด็กวัย ๒ - ๓ ขวบ ก็ลดหย่อนเวลาลง โดยใช้เวลา ประมาณ ๒๐ - ๒๕ นาที ก็พอ

กิจกรรมอ่านนิทานให้เด็กปฐมวัยฟัง ที่จัดโดยห้องสมุดจะให้พ่อแม ่
อยู่กับเด็กด้วย เนื่องเพราะช่วงของกิจกรรมอ่านนิทานให้เด็กฟังนี้เป็นโอกาส

อันดีส�าหรับพ่อแม่ที่จะมีส่วนร่วมและสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูก พ่อแม่เป็นครูคนแรกและเป็นครูที่ดีที่สุด 
ของลูก งานของบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กปฐมวัยก็คือการแนะน�าและเป็นตัวแบบ (model) ว่าจะต้อง 
อ่านอย่างไรบ้าง ที่เรียกว่าเป็นการอ่านนิทานให้เด็กฟัง

ห้องสมดุทีจ่ดักจิกรรม “อ่ำนนิทำนให้หนูฟัง” มกัมกีารลงทะเบยีนล่วงหน้า  ทัง้นีเ้พือ่ให้ผูเ้ข้ามาร่วมกจิกรรม 
มีจ�านวนพอเหมาะ กล่าวคือกิจกรรมน้ีไม่ควรเป็นกลุ่มท่ีใหญ่เกินไป ผู้มาร่วมกิจกรรมไม่แน่นจนเกินไป

การติดป้ายชื่อเป็นวิธีที่ดีที่จะได้รู้จักชื่อของเด็ก ๆ ที่เปลี่ยนหน้ากันไปในแต่ละสัปดาห์
เรามักจะใช้ประโยชน์จากประเด็นหรือแก่นของเรื่อง (theme) ที่น�ามาอ่าน (หากผู้น�ากิจกรรมไม่ได้

เจาะจงจะเน้นไปที่จุดใดจุดหน่ึงโดยเฉพาะ) ประเด็นต่าง ๆ  อาจจะเป็นแมว, สุนัข หรือสัตว์อื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
ในเรื่อง อย่างเช่น สวนสัตว์ ก็ตั้งหัวข้อพูดคุยเกี่ยวกับ “สิ่งที่จะพำเรำไป” เช่น รถยนต์, รถไฟ, รถเมล์  
หรือเรื่องที่เก่ียวกับวันหยุดหรือเก่ียวกับฤดูกาล ก็ตั้งหัวข้อชวนคุย เช่น การเก็บเก่ียว แสงแดด ฝนตก  
พายุ เป็นต้น บางคร้ังหัวข้อประเภท “สิ่งท่ีฉันชอบท่ีสุด” ก็เป็นประโยชน์ไม่น้อย  
ท�าให้มีเรื่องชวนพูดชวนคุยกันได้อย่างกว้างขวาง ไม่เจาะจงไปที่เรื่องใดเรื่องหน่ึง

ในห้องสมุด (มุมหนังสือที่บ้านก็เช่นกัน) มีหนังสือดี ๆ ที่เราสามารถน�ามาใช้  
และอย่ำลืมวำงแผนเก่ียวกับประเด็นหรือหัวข้อที่จะพูดคุยกับเด็ก เด็ก ๆ  จะตื่นตาตื่นใจ 
ที่ได้เห็น ได้ฟัง ได้อ่านหนังสือเล่มต่าง ๆ แล้วผู้ใหญ่ก็จะยิ้มแก้มแทบปริเมื่อเห็น 
หนูน้อยกางหนังสือท�าท่าอ่าน และออกเสียงดัง ๆ เหมือนอ่านได้ อย่างถูกต้อง 
ในแต่ละหน้า แม้จะยังสะกดตัวอักษรไม่เป็นเลย นี่คืออัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ของ 
เด็กน้อย ที่เราจะได้พบเห็น... !
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 การเลือกหนังสือส�าหรับสตอรี่ไทม์ 

เลือกเรื่องที่มีภาพที่ดูง่าย มีขนาดใหญ่และชัดเจน ซึ่งสามารถ 
จะเห็นได้จากระยะไกล ภาพที่เล็กมากหรือซับซ้อนเกินไปจะไม่เหมาะ 
ในกิจกรรมอ่านสตอร่ีไทม์ หนังสือบอร์ดบุ๊คขนาดใหญ่หรือเร่ืองที่มี
ข้อความสั้น ๆ จะเหมาะท่ีสุด หนังสือท่ีมีค�าเดียวหรือประโยคเดียว
ต่อหนึ่งหน้าก็เพียงพอแล้วส�าหรับเด็กวัยเตาะแตะ และค่อย ๆ เพิ่ม 
ที่มีข้อความยาวขึ้นอีกหน่อยส�าหรับวัยอนุบาล ถ้าเร่ืองยาวเกินไป  
จะยากที่จะดึงช่วงความสนใจของเด็กวัยเตาะแตะ และเด็กอนุบาล

ในกิจกรรมสตอรี่ไทม์ เราอาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราอ่าน และ 
ล�าดับที่จัดเตรียมไว้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเด็ก ๆ ในวันนั้น หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นแม้ว่า
เราเริ่มต้นบางส่วนแล้วไปตามแผนที่เตรียมไว้ แต่ความยืดหยุ่นก็จ�าเป็น และนั่นคือเหตุผลว่า ท�าไมจึงต้อง 
เตรียมหนังสือและเพลงร้องส�าหรับเด็กให้หลายเรื่องหลายเพลงหน่อย เพ่ือพร้อมจะใช้งานได้ทันที

ปัจจัยส�าคัญที่สุดในการเลือกหนังสือคือเลือกเรื่องท่ีเรา (ผู้อ่านให้เด็กฟัง) ชอบ ความรู้สึกท่ีกระตือรือร้น 
ของเราต่อเรื่องนั้นจะแสดงออกมาเป็นธรรมชาติด้วยตัวมันเองตอนที่เราอ่าน 
และเด็ก ๆ ก็จะสัมผัสถึงความรู้สึกนั้นได้ จากน�้าเสียง สีหน้าท่าทางทั้งปวง 
ที่แสดงออกมาจากความรู้สึกภายในของผู้อ่านให้เขาฟัง

 ประเภทของหนังสือเพื่อกิจกรรมสตอรี่ไทม์ 
 

 หนังสือที่ให้ความคิดรวบยอด เช่น การนับจ�านวน, รูปทรง, สี เป็นต้น
 เรื่องประเภทที่ให้เด็กมีส่วนร่วมหรือโต้ตอบด้วยโดยการซ�้าค�าหรือ 
วลี เหมาะที่จะใช้เรื่องแนวที่ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ อย่างน้อย ๑ เร่ือง 
ต่อสตอรี่ไทม์ในแต่ละครั้ง
 หนังสือที่มีโครงเรื่องง่าย ๆ
 เรื่องที่มีการแสดงเหตุการณ์โดยใช้การเคลื่อนไหว 

 หนังสือที่ใช้ค�าคล้องจองเป็นจังหวะ หรือร้อยกรองส�าหรับเด็ก 
และมีการซ�้าไปซ�้ามาเพื่ออรรถรสส�าหรับเด็ก ๆ
 หนังสือบอร์ดบุ ๊ค (board book) เป็นหนังสือท่ีท�าด้วย 
กระดาษอัดแข็งทุกหน้า เหมาะส�าหรับเด็กเล็กเพื่อป้องกัน 
การฉีก ดึง กัด ไม่ให้ขาด 
 หนังสือสามมิติ (pop up books) เป็นหนังสือที่ให้ความตื่นตา 
ตื่นใจกับเด็กเพราะนอกจากจะมีภาพและตัวหนังสือแล้ว  
ภาพในเล่มจะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ มีกลไกท่ีจะ 
ดึงดูดความสนใจของเด็กให้อยากเปิดหนังสือ
 หนังสือเล่มใหญ่ (big book) เป็นหนังสือที่มีขนาดใหญ่  
รูปภาพและตัวหนังสือขนาดใหญ่พอที่เด็กหลาย ๆ คนจะเห็น 
ได้พร้อมกัน 

 เพลงเพื่อเด็ก และการเล่นนิ้วมือ 

 เพลงส�าหรับเด็กในกิจกรรมสตอรี่ไทม์ เป็นได้ทั้งเพลงกล่อมเด็ก หรือเพลงที่ร้องสืบทอดกันมา  
เมื่อเด็ก ๆ ได้ฟัง ได้ร่วมร้อง ร่วมขยับร่างกาย จะท�าให้หนู ๆ ได้รับความสนุกและสร้างพื้นฐาน 
ความซาบซึ้งทางศิลปะ การร้องเพลงและฟังดนตรียังเพิ่มความสนใจและการจดจ�าได้วิเศษนัก เด็ก ๆ  
เรียนรู้ทักษะการฟังจากการท�าตามในเพลง เช่น ยกมือขึ้นไปบนฟ้า ชี้นิ้วลงมาที่ศีรษะ ท�าท่าเป็นช้าง  
มีงวง มีหาง ฯลฯ

ท่วงท�านองของเพลงและเนื้อร้องสามารถสร้างและเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก  โดยผ่านการสมมุติหรือ 
การแสร้งท�า ส่วนการซ�้าไปซ�้ามาในบทเพลงจะช่วยขยายค�าศัพท์ให้กว้างขึ้นและสร้างการจดจ�าให้ด้วย

เพลงส�าหรับเด็กประกอบกับการเล่นนิ้วมือ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นได้  
การเล่นนิ้วมือและเพลงร้องส�าหรับเด็ก สามารถจะช่วยในการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือ - นิ้วและ 
การประสานงานได้ เราอาจจะใช้เพลงร้องส�าหรับเด็กไปพร้อม ๆ กับการใช้หุ่นมือแสดงท่าทางขยับไปมา  
การปรบมือไปตามจังหวะของเพลงก็เป็นวิธีสนุก ๆ ที่จะดึงเด็ก ๆ ให้มีส่วนร่วม
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เริ่มด้วยเพลงหรือบทร้องส�าหรับเด็กที่ร้องเป็นประจ�าในทุก ๆ  สัปดาห์ เด็ก ๆ  จะรับได้ดีกับโครงสร้าง
และการกระท�าซ�้า ๆ พิธีการที่เป็นแบบแผนเหมือนเดิมเช่นน้ีจะช่วยให้หนู ๆ จ�าได้ว่าน่ีคือเวลาที่สตอรี่ไทม์

ก�าลังจะเริ่มข้ึนแล้ว
เลือกล�าดับรายการที่ตั้งใจจะน�าเสนอ โดยมีหนังสือภาพสลับ 

กับหุ่นมือ เพลง เพลงเล่นนิ้วมือ (finger rhymes) และกระดาน 
ผ้าสักหลาด น่ีเป็นการจัดให้มีความหลากหลายและเป็นวิธีที่จะดึง 
เด็ก ๆ ให้เข้าร่วม เปิดหนังสือ อ่านช้า ๆ ด้วยท่าทีที่สบาย ๆ อบอุ่น  
เป็นกันเอง หากมีหนังสือนิทานมากกว่าหน่ึงเร่ือง ให้อ่านเร่ืองท่ียาว
ที่สุดก่อนเป็นล�าดับแรกในขณะที่ช่วงความสนใจยังกระฉับกระเฉงอยู่ 
พยายามใช้การสบสายตากับเด็ก ๆ คุณพ่อคุณแม่ และด้วยสีหน้าที่
ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ระหว่างนิทานแต่ละเรื่อง ให้มีการเล่นนิ้วมือหรือเพลงส�าหรับ
เด็กอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

 ปรับและปรุงสตอรี่ไทม์ 

กิจกรรมสตอรี่ไทม์มีวิธีต่าง ๆ ที่เราสามารถจะใช้นิทานโดย 
ไม่ต้องอ่านหรือเล่าแบบค�าต่อค�าไปตามเรื่องในหนังสือก็ได้ อาจจะปรับ 
ให้เป็นนิทานผ้าสักหลาด (flannel stories) คือใช้ผ้าสักหลาดมาตัด 
เป็นภาพตัวละคร สิ่งของ ติดลงบนหน้ากระดาษ รวมท้ังอาจจะมีตัวอักษร 
ด�าเนินไปตามท้องเรื่องด้วย นิทานผ้าสักหลาด (หรือจะเปลี่ยนเป็นวัสดุ
ประเภทอื่นก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด) เหมาะกับเด็กทุกวัยโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง ๒ - ๓ ขวบ เมื่อเด็กยังจ�าเป็นต้องพึ่งพาทักษะทางสายตา  
(visual skills) และไม่ค่อยจะนั่งอยู่นิ่ง ๆ แล้วฟังเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้บางครั้งก็เราจะใช้หนังสือภาพที่ไม่มีค�าบรรยายเลย (wordless picture book)  
แล้วแต่งนิทานขึ้นมาเองก็ย่อมได้ เรียกว่าสามารถปรับเปลี่ยนและปรุงแต่งได้ หากพิจารณาเห็นว่า 
จะสามารถสร้างความสนใจ และเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กปฐมวัยในกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ในช่วงเวลานั้น ๆ ของเราได้

 เทคนิคด�าเนินกิจกรรมสตอรี่ไทม์ 

ใครที่ก�าลังจะเป็นนักอ่านนิทาน (ให้เด็กฟัง) หรือคิดสร้างสรรค์กิจกรรมสตอรี่ไทม์ในห้องสมุด  
ในศูนย์เด็กเล็ก หรือเป็นอาสาสมัครนักอ่านนิทานให้เด็กฟัง ในห้องสมุดต่างๆ หรือที่อื่นใดก็ตาม  
นี่คือข้อแนะน�าส�าหรับ “มือใหม่” 

ล�าดับแรกคือการแนะน�าตัวเอง ว่าคุณเป็นใคร เช่น เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็ก นักการศึกษา 
ด้านเด็กปฐมวัย ครูพ่ีเลี้ยง ฯลฯ แล้วก็เสริมรายละเอียดของคุณ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการเร่ิมต้น 
กับคุณพ่อคุณแม่ และคุณหนูผู้มาร่วมรายการ 

ขอให้พ่อแม่ / ผู้ปกครองยังคงอยู่ร่วมกับลูกตลอดช่วงกิจกรรมสตอรี่ไทม์ และขอให้ทุกคนนั่งกัน 
เป็นรูปครึ่งวงกลมรอบ ๆ กระดานผ้าสักหลาด (flannel board) ที่ปูอยู่บนพ้ืน ถ้าเด็ก (เดิน คลาน หรือว่ิง)  
เข้ามาในครึ่งวงกลม ขอให้ผู้ปกครองช่วยอุ้มเด็กกลับที่
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ชวนเด็ก ๆ  พูดคุยในระหว่างท่ีอ่านหรือเมื่ออ่านเรื่องนั้นจบแล้ว คุณอาจจะถามว่า “หนู ๆ  คิดว่ำต่อไป 
จะเกิดอะไรขึ้น ?” หรือ “ในเรื่องน้ีหนูชอบอะไรมำกที่สุด ?” ถ้ามีเด็กขัดจังหวะในขณะที่คุณก�าลังอ่าน  
ให้พูดตอบในเชิงบวกแล้วดึงความสนใจกลับมาที่หนังสือ เช่น “แล้วเรำก็มำดูกันสิว่ำจะเกิดอะไรขึ้น 
ต่อไปอีก”

ถ้าเด็กหงุดหงิด จิตใจไม่สงบ จะด้วยความตื่นกลัวหรือจากเหตุอื่น ๆ 
เด็กอาจจะร้องไห้หรือรบกวนคนอ่ืนด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณก็ควรขอร้อง 
ให้ผู้ปกครองพาเด็กออกไปข้างนอกห้องสักครู่ และเชิญชวนให้กลับเข้ามา 
อีกคร้ังเมื่อเด็กสงบลง 

ถ้าเด็ก ๆ ท�าท่ากระสับกระส่ายหรือดูเหมือนว่าไม่ค่อยสนใจ คุณอาจ
ย่นเรื่องให้สั้นลงหรือจบไปเลย แล้วเปลี่ยนไปเล่นเกมน้ิวมือหรือร้องเพลง 
แทน ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่จะจบนิทานในห้านาทีแรกถ้าดูเหมือนว่าเด็ก ๆ  
ไม่ได้สนใจ 

แม้ว่านิทานที่คุณอ่านให้เด็กฟังจะด�าเนินไปด้วยดี เด็กท�าท่าอยากจะฟังเรื่องต่อไปอีก แต่ขอแนะน�าว่า  
การปล่อยให้การอ่านนิทานให้เด็กฟังจบลง โดยที่หนูน้อยทั้งหลายยังกระหายจะฟังเพิ่มขึ้นอีก จะดีกว่า 
การพยายามที่จะอ่านเรื่องอ่ืนต่อ แนะน�าคุณหนู ๆ (ซึ่งก็รวมคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละ) ให้กลับมาพบกับ 

เรื่องสนุก ๆ อีกในครั้งต่อไปตามเวลาที่ก�าหนด
ปิดกิจกรรมสตอรี่ไทม์ด้วยเพลงปิดหรือเพลงร้องส�าหรับเด็ก  

ที่เป็นเพลงเดิมเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา นี่เป็นสัญญาณว่าสตอรี่ไทม ์
ในวันน้ีก�าลังจะจบลงแล้ว

คุณอาจจะแจกภาพสี (จากในเรื่องที่อ่านวันนี้) ให้เด็ก ๆ  ติดไม้ติดมือ 
กลับบ้านด้วยหลังจากสตอร่ีไทม์จบลงแล้ว

เมื่อผ่านพ้นจากช่วงเวลาของการเป็น “มือใหม่” ในกิจกรรม 
สตอรี่ไทม์ เช่ือว่าคุณจะอยากสร้างสรรค์เทคนิคใหม่ ๆ ที่ให้ผลด ี
ในการจัดกิจกรรม ดึงดูดความสนใจใคร่อ่านของเด็ก ๆ ในแบบท่ีชอบ
ตามวิธีการของคุณเอง

ในช่วงประมาณครึ่งทางของกิจกรรม ถึงเวลาที่จะขอให้เด็ก ๆ ลุกขึ้น 
เล่นเกมหรือแสดงท่าทางบางอย่าง เช่น “ช้ำง ๆ ๆ น้องเคยเห็นช้ำงหรือเปล่ำ...” 
“แมงมุมขยุ้มหลังคำ...” หรือแสดงการเคลื่อนไหวที่นานขึ้น เช่น จัดขบวน 
เดินตามจังหวะกลอง เล่นเกมร้องเพลงที่ให้เด็กขยับแขน ขา ศีรษะไปตาม 
ค�าร้องในเพลง หรืออาจจะมีการเต้นในวงกลมโดยมีการเคลื่อนไหวง่าย ๆ  
ไปตามเนื้อเพลง

พยายามให้เด็ก ๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้ามีค�าหรือวลีซ�้า ๆ ในเร่ืองก็ขอให้พวกเขา 
ช่วยพูดซ�้าตามเราในแต่ละครั้ง ชื่นชมเมื่อเด็กพูด 

อ่านเรื่องในหนังสือพร้อมกับแสดงท่าทาง และเปลี่ยนเสียงให้เหมาะกับตัวละครในเรื่อง อย่าได ้
กังวลว่าท�าแล้วจะดูตลก ! คุณอาจจะใช้หุ่นมือมาช่วยด้วยก็ได้

ช้ีไปที่ภาพตัวละครหรือภาพวัตถุในหนังสือขณะที่คุณอ่าน
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แต่เหนืออื่นใด ต้องมีกำรเตรียมตัวเสมอ !! ต้องให้มั่นใจว่า 
คุณคุ้นเคยกับเรื่องที่เลือกในวันนั้น อ่านออกเสียงให้ตัวเองฟังหรือ 
ฝึกการน�าเสนอเรื่องนั้น ๆ กับเด็ก ๆ หรือปู่ย่าตายายที่บ้านก่อนจะน�า
มาอ่านในกิจกรรมสตอรี่ไทม์ที่มีเด็ก ๆ และคุณแม่และ / หรือคุณพ่อ 
มาร่วมรายการ

 บทสรุป 

จงภาคภูมิใจเถิด ผู้ที่มีบทบาทของการเป็นผู้น�ากิจกรรมสตอรี่ไทม์ คือผู้ที่ก�าลังให้ของขวัญท่ีมี 
คุณค่าแก่เด็ก ๆ คือผู้ที่ก�าลังช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนานิสัยรักหนังสือและการอ่านไปตลอดชีวิต 

ถ้าคุณคือผู ้ท�าหน้าที่อันส�าคัญนี้ นั่นหมายถึงคุณก�าลังสร้างสรรค์ประสบการณ์การรู ้หนังสือ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของเด็ก เยาวชน ผู้จะเติบใหญ่อย่างม ี
คุณภาพต่อไป

และส�าหรับในบ้าน ไม่ว่าบ้านใดจะมีห้องสมุด หรือมีหนังสือมากมาย  
แต่หากไม่มีผู้ใหญ่อ่านนิทานให้เด็ก ๆ ในบ้านฟัง ก็สู้ไม่ได้เลยกับบ้านที่มีพ่อ
แม่ หรือผู้ใหญ่อ่านนิทานให้เด็กฟัง มีกิจกรรมสตอรี่ไทม์ แม้จะมีหนังสือนิทาน 
เพียงหน่ึงเล่มก็ตาม

กำรอ่ำนหนังสือร่วมกับเด็ก ๆ ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะกำรฟังและกำรพูด  
รู้จักหนังสือและรู้จักกำรอ่ำน ให้ควำมสนุก ! นี่คือจุดสตำร์ทของกำรก้ำวไปใน 
เส้นทำงชีวิตที่ดีงำม นี่คือกำรท�ำให้ชีวิตของเด็ก ๆ ได้รับโอกำสสู่กำรเปลี่ยนไป 
ในทำงท่ีดีขึ้น !

เรียบเรียงจาก 
Storytime Guidelines by Mary Beth Embree (October 1, 2009) www.library.ca.gov/lds/getinvolved/docs/c-
resources/c22_storytime_trng_guide_roseville.pdf

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการอบรม “อำสำสมัครผู้ด�ำเนินกำรกิจกรรมสตอรี่ไทม์” ของห้องสมุด 
แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State Library) เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครจะต้องรวมกลุ่มกันทีมละ ๓ คน  
และปฏิบัติงานจากการเลือกหนังสือและอุปกรณ์ที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ และเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แต่ละคนต้องเขียน 
รายงานส่ง เพื่อจะได้เริ่มเป็นอาสาสมัครไปตามห้องสมุดที่ตัวเองเลือกได้



หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม 
(Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก

เป็นชุดหนังสือส�าหรับอ่านและท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ดูแล ซึ่งอาจเป็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู 
พยาบาล และเด็กออทิสติก เรื่องและภาพออกแบบมาเพื่อให้เด็กออทิสติกสามารถเรียนรู้ทักษะทางสังคม
และปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

หนงัสอืชดุสร้างเสรมิทกัษะชวีติและทกัษะทางสงัคม (Social Story) เพ่ือเดก็ออทสิตกิ เกิดจากความร่วมมือ 
ของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ 
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ www.happyreading.in.th 

 หนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย
สามารถอ่านและดาวน์โหลดทุกเล่มได้ที่ www.happyreading.in.th



ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน
สามารถอ่านและดาวน์โหลดอ่านสร้างสุขทุกเล่มได้ที่ www.happyreading.in.th

 งานวิชาการส่งเสริมการอ่าน
สามารถอ่านและดาวน์โหลดอ่านสร้างสุขทุกเล่มได้ที่ www.happyreading.in.th



ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ และกิจกรรม
เพื่อสร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านเพ่ือสังคมสุขภาวะได้ที่

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
๔๒๔ หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แยก ๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖ โทรสาร : ๐-๒๘๘๑-๑๘๗๗

E-mail : info@happyreading.in.th 
Website : www.happyreading.in.th 

Facebook : www.facebook.com/สร้างเสริม วัฒนธรรมการอ่าน 
Facebook : www.facebook.com/วัฒนธรรมการอ่าน Happyreading

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
บริหารงานโดย “มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน” 

ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ด�าเนินงานด้านประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยขยายผล 

จากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้เอ้ือต่อการขับเคล่ือนการสร้างเสริม
พฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ และกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ




